
ــس کشــور  ــم کاری اورژان ــاه 95... در تقوی 15 دی م
ایــن روز، روزی بــزرگ و نقطــه عطفــی در تاریــخ 
- بیــش از 40 ســاله- اورژانــس پیش بیمارســتانی اســت.
ــرم  ــس محت ــه مجل ــت ک ــاه 95 روزی اس 15 دی م
رأی  موافــق، 69  رأی  بــا 130  اســامی،  شــورای 
مخالــف و 2 رأی ممتنــع از مجمــوع 234 نماینــده 
ــازمان  ــکیل س ــس، تش ــی مجل ــن علن ــر در صح حاض
ــی  ــب نهای ــه تصوی ــور را ب ــکی کش ــای پزش فوریت ه
ــه ششــم  ــه در برنام ــن باشــیم ک ــاهد ای ــا ش ــاند ت رس
ــوان  ــت عن ــور تح ــکی کش ــای پزش ــعه، فوریت ه توس
ــارت  ــا چ ــان و ب ــت درم ــتقل از معاون ــازمانی مس س
ســازمانی توســعه یافته تحــت نظــر وزارت بهداشــت بــه 

ــد. ــه ده ــود ادام ــت خ فعالی
ــف  ــت موظ ــرم، دول ــس محت ــه مجل ــق مصوب طب
اســت کــه در طــی ســال های 1396 لغایــت 1400 
ــکی  ــای پزش ــازمان فوریت ه ــکیل س ــه تش ــبت ب نس
ــس  ــد. اســتفاده از نظــرات همــکاران اورژان ــدام نمای اق
و متخصصیــن در فرآینــد پیــش رو کمــک شــایانی بــه 
ــد  ــتقل خواه ــدر و مس ــازمانی مقت ــردن س ــی ک اجرای

نمــود.
از دی مــاه 1394 کــه الیحــه ســازمان شــدن 
اورژانــس توســط وزیــر شــجاع بهداشــت، در کمیســیون 
ــا دی مــاه 1395 کــه  اجتماعــی دولــت مصــوب شــد ت
ایــن الیحــه پــس از افت وخیزهــای فــراوان در صحــن 
ــک  ــید، ی ــی رس ــب نهای ــه تصوی ــس ب ــی مجل علن
ــک  ــخت، ی ــال س ــک س ــد. ی ــپری ش ــام س ــال تم س
ــا فشــارها و  ــوأم ب ــه ت ــک ســال ک ســال پرتاطــم، ی
پیگیری هــای فــراوان همــراه بــود. قطعــاً تأمیــن نظــر 
مثبــت 130 نماینــده مجلــس کار ســاده ای نیســت. دکتر 
ــاور  ــمت مش ــته در س ــال گذش ــان س ــد از هم کولیون
ــور،  ــس کش ــت اورژان ــمت ریاس ــپس در س ــر و س وزی
پیگیری هــای ارزشــمندی را انجــام داد. خبــر ایــن 
ــکاران  ــن هم ــادی در بی ــی از ش ــزرگ، موج ــاق ب اتف
اورژانــس سراســر کشــور ایجــاد کــرد کــه در کنــار آن 
یک ســری ســؤاالت و ابهامــات نیــز از آینــده ســازمان 
بــرای آن هــا وجــود دارد و امیدواریــم بــا درایــت تمامــی 
ــور  ــر کش ــس در سراس ــکاران اورژان ــئولین و هم مس
ــت  ــه خدم ــت در ارائ ــا کیفی ــا و ب ــازمانی پوی شــاهد س
بــه مــردم عزیــز ایــران اســامی باشــیم. بــر خــود الزم 
ــس از  ــزرگ اورژان ــه ب ــی از جامع ــه نمایندگ ــم ب می دان
زحمــات تمامــی عزیــزان – مســئولین ســابق و کنونــی- 
ــن  ــه ای ــرای هم ــوده و ب ــکر نم ــور تش ــس کش اورژان

ــم. ــت می نمای ــزان آرزوی موفقی عزی

دکتر مجید نجفی کلیانی |||||||||||||||||||||||

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

سخن مدیر مسئول

سازمان فوریت های پزشکی

فرهنگ اورژانسی یا اورژانس فرهنگی؟!
تحلیلی در باب چگونگی فرهنگ سازی عمومی در استفاده از خدمات رایگان اورژانس

اورژانــس  تأســیس  از  ســال   41 تنهــا 
پیش بیمارســتانی در کشــور مــا می گــذرد و ایــن 
ــوز  ــت و هن ــاد نوپاس ــن نه ــه ای ــت ک ــدان معناس ب
جایــگاه واقعــی خــودش را در میــان جامعــه بــه 
ــه  ــردم جامع ــیاری از م ــت. بس ــاورده اس ــت نی دس
تنهــا چیــزی کــه از اورژانــس پیش بیمارســتانی 
ــی  ــت و آمبوالنس ــاس آن اس ــماره تم ــد ش می دانن
و  می کنــد  عبــور  خیابان هــا  از  آژیرکشــان  کــه 

می کنــد. منتقــل  را  بیمــاران  و  مصدومیــن 
ــیاری از  ــرای بس ــس 115 ب ــف اورژان ــرح وظای ش
ــخص  ــه مش ــواص جامع ــه خ ــوام و چ ــه ع ــردم چ م
افــراد  ایــن  کــه  نمی داننــد  آن هــا  نیســت؛ 
ــی روی بازوهایشــان  ــا ســتاره هایی آب ســپیدپوش ب
چــه کســانی هســتند؛ آن هــا حتــی نمی داننــد 
کــه چــه زمانــی بایــد بــا اورژانــس تمــاس بگیرنــد و 
ــاری داشــته باشــند.  ــا آن هــا چــه رفت در برخــورد ب
حجــم بــاالی مأموریت هــا، تنش هــا، درگیری هــا 
اورژانــس  بــا  نکــردن  همــکاری  و  کار  محــل  در 
اورژانــس  اساســی  مشــکالت  از  بســیاری  و 
عــدم  ایــن  مهــم  ثمــرات  از  پیش بیمارســتانی 

شــناخت اســت.
بــه  جدیــد  فنــاوری  یــا  علــم  یــک  هــرگاه 
و  آن  از  اســتفاده  نحــوه  می آیــد  جامعــه  میــان 
معرفــی می شــود  مــردم  بــه  نیــز  قابلیت هایــش 
تــا بتواننــد حداکثــر اســتفاده را از آن ببرنــد بــه 
عبارتــی ابتــدا زیرســاخت آن فراهــم می شــود و 
ــرد  ــرار می گی ــه ق ــردم و جامع ــار م ــپس در اختی س
ــه از آن  ــال دارد ک ــورت احتم ــن ص ــر ای ــرا در غی زی

علــم یــا تکنولــوژی اســتفاده نادرســت شــود.
غیرمنتظــره  اتفــاق  یــک  پــی  در  کــه  زمانــی 
سیســتم اورژانــس پیش بیمارســتانی وارد کشــور 
ــود  ــزی ب ــن چی ــاران اولی ــریع بیم ــال س ــد انتق ش
کــه از کارکــرد آن در ذهــن مــردم نهادینــه شــد. در 

کنــار آن چنــد فیلــم کوتــاه ســاخته شــد و طــی آن 
آموزش هایــی داده شــد کــه در چــه زمان هایــی 
بایــد بــا اورژانــس تمــاس گرفــت. بعــد از انقــالب و 
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی دیگــر فرصتــی بــرای این 
باقــی نمانــد کــه بتــوان شــرح وظایــف اورژانــس را 

ــگ  ــد از جن ــال های بع ــرد و س ــی ک ــردم معرف ــه م ب
نیــز فعالیتــی در راســتای آن صــورت نگرفــت. حــاال 
ــی و  ــروی انتظام ــل نی ــا مث ــیاری از نهاده ــا بس ام
ــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه نــوع  اورژانــس و ... ب
تأثیــری  آن هــا  فعالیت هــای  از  مــردم  شــناخت 

بســیار عمــده در رونــد فعالیت هــای آن هــا دارد 
و اگــر می خواهنــد مشــکالت پیــش رویشــان را 
ــازی  ــه فرهنگ س ــان زمین ــتی در هم ــد بایس بردارن

ــد. کنن
کارهایی که انجام شده است

ــده ای  ــای پراکن ــر کاره ــال اخی ــد س ــی چن در ط
اورژانــس پیش بیمارســتانی  در راســتای معرفــی 
صــورت گرفتــه اســت؛ کتاب هایــی بــرای کــودکان، 
کارهــای فرهنگــی پراکنــده در شــهرهای مختلــف، 
ســاخت کلیپ هــای متعــدد و ... کــه عمدتــًا یــا 
توســط خــود تکنســین ها کار شــده و یــا اینکــه 
مراکــز اورژانــس اقــدام بــه تهیــه آن نموده انــد. 
ــت از  ــاظ کیفی ــه از لح ــل اینک ــه دلی ــا ب ــن کاره ای
ــز  ــان مرک ــد از هم ــوردار بوده ان ــی برخ ــطح پایین س
نتوانســته اند  عمــاًل  و  نرفته انــد  فراتــر  اورژانــس 
ــاید  ــد. ش ــازی بردارن ــتای فرهنگ س ــی در راس قدم
مهم تریــن  جرگــه  در  کــه  باشــد  اثــر  ســه  تنهــا 
معرفــی  بــرای  شــده  گرفتــه   صــورت  کارهــای 

اورژانــس قــرار می گیــرد.
سریال ستاره حیات

تلویزیونــی  اثــر  مســتقل ترین  ســریال  ایــن   
اورژانــس  معرفــی  بــرای  تاکنــون  کــه  بــوده 
ایــن  اســت.  ساخته شــده  پیش بیمارســتانی 
تابســتان  در  قســمتی   13 تلویزیونــی  مجموعــه 
اســالمی  ازشــبکه ۳ ســیمای جمهــوری   ۱۳۹۲
ایــران پخــش شــد. داســتان ایــن مجموعــه پیرامــون 
به نــام  اورژانــس  پایــگاه  یــک  مســئول  زندگــی 
ایــن مجموعــه  ســلیمان میالنــی می گــذرد؛ در 
عــالوه بــر نمایــش زندگــی خصوصــی او بــه همــراه 
شــخصی  ماجراهــای  و  فرزندانــش  و  همســر 
دو  قســمت  هــر  در  اورژانــس،  تکنســین های 

می شــود.  پخــش  نیــز  اورژانســی  مأموریــت 
ادامه در صفحه 3...

صفحات 1 و2 

نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد!
باتصویب نهایی سازمان شدن اورژانس در صحن علنی مجلس
 اورژانس پیش بیمارستانی جان تازه ای گرفته است

پیک غم
 پیغام مرگ آورده است

گزارشی از حضور ناخواسته تکنسین های 
اورژانس بر پیکر بی جان عزیزان خود 

طب اورژانس در
 مســـیر صعــــود

گزارشی از یازدهمین کنگره ملی 
طب اورژانس

زیر آوار فراموشی!
پای درد دل های خانواده انصاری فر 
تکنسین قطع نخاع اورژانس فارس

 پابه پای مردم در تشییع 
آیت ا...

صفحه 10
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صفحه 11

نشریه داخلی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور
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گمنامی، شیرینی کار در 
دیسپچ است 

دیسپچر مجرب تبریزی 
در گفتگو با »یک یک پنج«

پرونده ای در باب
 خشونت های فیزیکی بی شمار
 علیه تکنسین ها ی اورژانس

صفحه 8 صفحات 6و7

سرمقاله این شماره: روایتی خودمانی از سازمان شدن اورژانس!
 سخن مدیر مسئول را نیز بخوانید

خشونت قامت تکنسین ها را 
شکسته است
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نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد!
از چنــد هفتــه قبــل از بررســی نهایــی الیحــه ســازمان شــدن 
اورژانــس دــر صحــن علنــی مجلــس، منتظــر ایــن اتفــاق مهــم و 
خوشــایند بودیــم. یکــی دــو هفتــه قبــل از تصویب ســازمان شــدن 
اورژانــس، محمــد قادــری فــر عزیــز، رئیــس انجمــن فوریت هــای 
ــادباش و  ــگ ش ــک نماهن ــه ی ــاد ک ــران، پیشــنهاد د پزشــکی ای
ــه  ــم و آماد ــه کنی ــس تهی ــدن اورژان ــازمان ش ــرای س ــک ب تبری
پشــت دســت داشــته باشــیم. بــه محمــد گفتــم حــاال آمدیــم و 
ســازمان تصویــب نشــد! محمــد گفــت: زبانــت را گاز بگیــر و اصــًا 

حرفــش را هــم نــزن!
دــو ســه مــاه قبل تــر از ایــن تاریــخ، زمانــی کــه الیحه ســازمان 
دــر کمیســیون بهداشــت مجلــس دــر گیرودــار تصویب شــدن باال 
ــران  ــه نگ ــود و هم ــش ب ــر تپ ــا د ــب بچه ه ــد، قل ــن می  ش و پایی
بودنــد؛ چراکــه اگــر کمیســیون بهداشــت الیحــه را رد می کــرد، 

واقعــاً بایــد طــرح را فرامــوش می کردیــم.
روزی کــه الیحــه ســازمان دــر کمیســیون بهداشــت مجلس در 
حــال تصویــب بــود، بــا عبدالرضــا محمدــی تمــاس گرفتــم، رضــا 
گفــت: حــاج آقــا- دکتــر کولیونــد- موبایلــش را جــواب نمی دهــد 
ــا  ــه حاج آق ــود ک ــر ب ــی ظه ــر اســت؟! حوال ــم چــه خب ــه بدانی ک
موبایلــش را جــواب دــاد و دیدیــم اوقاتش تلخ اســت! جلســه گروه 
بهداشــت بــه عصــر کشــیده شــد. حوالــی غــروب دکتــر کولیونــد 
بــا رویــی خندــان- مثــل همیشــه اش- موبایلــش را پاســخ دــاد و 
گفــت: کمیســیون طــرح را تصویــب کــرد! دــل تــوی دــل بچه های 
اورژانــس کشــور نبــود؛ همــان شــب بعــد از تصویــب ســازمان دــر 
کمیســیون بهداشــت مجلــس، بــه حاج آقــا پیــام دادــم کــه چــه 
خبــر؟! حاج آقــا پاســخ دــاد: »امــروز ســخت ترین روز بــود برایــم«! 

و مــن از همیــن یــک جملــه، عمــق ســختی کار را فهمیدــم...
ــه  چهاردهــم دی مــاه 95 دــر صحــن علنــی مجلــس، نوبــت ب
ــس  ــای اورژان ــید... بچه ه ــه وزارت بهداشــت رس ــوط ب ــح مرب لوای
کشــور دلشــان دــر تپــش بــود و دست شــان بــه پیــچ رادیــو، موج 
رادیــو فرهنــگ را گرفتــه بودنــد تــا صحــن علنــی مجلــس را زنده 

گــوش دهنــد.
حوالــی غــروب عبدالرضــا محمدــی زنــگ زد و گفــت: کجایــی؟ 
نماهنــگ شــادباش ســازمان آمادــه اســت؟ عــرض کردــم: ده-دــه 
ــا  ــرم ت ــود و مجلــس محت اســت. الیحــه ســازمان دــر بنــد 87 ب
بنــد 86 را بررســی کــرد و بــه بنــد 87 کــه رســید، ســاعت کاری 
مجلــس- هفــت عصــر- تمــام شــد! و بچه هــا بــاز هــم دــر خمــاری 

ســنگینی تــا فردــا را بــه انتظــار نشســتند.
صبــح روز بعــد درگیــر مأموریــت کاری بودــم – ســفرنامه 
ــت  ــتم، اینترن ــانه ای نداش ــچ رس ــه هی ــی ب ــبزوار- و دسترس س
ــو فرهنــگ هــم پوشــش دهی  ــود و حتــی رادی گوشــی ضعیــف ب
ــور  ــغول مان ــبزوار مش ــی س ــس هوای ــگاه اورژان ــر پای ــت. د نداش
بالگــرد و عکاســی از زحمــت همــکاران ســبزوار بودیــم کــه 
ــادی  ــا ش ــی ب ــا محمد ــورد و عبدالرض ــگ خ ــم زن ــان موبایل ناگه

ــد! ــب ش ــد! تصوی ــب ش ــت: تصوی ــه ای گف کودکان
پره هــای بالگــرد اورژانــس هوایــی ســبزوار می چرخیــد و 
ــت و  ــرد اوج می گرف ــید؛ بالگ ــم می پاش ــر و صورت ــر س ــاد را د ب
شــدت حرکــت بــاد اجــازه نمی دــاد کــه صدایــم بــه گــوش دکتــر 
ــن  ــار م ــه کن ــبزوار- ک ــس س ــوب اورژان ــس خ ــریفان- رئی ش
ایســتاده بــود برســد. ســرم را بــه گــوش دکتــر شــریفان نزدیــک 
کردــم و گفتــم: بچه هــا از تهــران تمــاس گرفتنــد کــه: تصویــب 
شــد! دکتــر شــریفان گل از چهــره اش شــکفت و بــه کارپردــازش 
ــان  ــا ده ــاد ت ــات را د ــتاره حی ــا آرم س ــک ب ــک کی ــفارش ی س

ــد. ــیرین کن ــا را ش بچه ه
پره هــای بالگــرد اورژانــس هوایــی ســبزوار می چرخیــد و بــاد را 
دــر ســر و صورتــم می پاشــید، گوشــی   ام را بیــرون آوردم و شــماره 
تحریریــه نشــریه را گرفتــم، دــر ســر و صدــای بالگردــی کــه اوج 
می گرفــت بچه هــای تحریریــه از دــاد و فریادــم متوجــه داســتان 
ــال  ــر روی کان ــدن را ب ــازمان ش ــادباش س ــگ ش ــدند و نماهن ش
ــز  ــریه نی ــوب نش ــراح خ ــد. ط ــذاری کردن ــج« بارگ »یک یک پن
ــه ســریعاً آن را  ــود ک ــه ب ــل زد ــک طــرح پروفای ــل ی از شــب قب
ــال گذاشــت. پنــج دقیقــه ای از بارگــذاری نماهنــگ  ــر روی کان ب
ــرب  ــرق و غ ــوب، ش ــمال، جن ــی ام از ش ــه گوش ــود ک ــته ب نگذش
کشــور شــروع بــه تمــاس کــرد. همــکاران از اقصــی نقــاط کشــور 
تمــاس می گرفتنــد تــا مطمئــن شــوند! آن نماهنــگ تــا چنــد روز 
بعــد از بارگــذاری دــر تلگــرام بیشــتر از 21 کیلــو بازدیــد بــه خود 
ــئله  ــین ها را از مس ــری تکنس ــدت پیگی ــا ش ــاد و م ــاص د اختص

ســازمان شــدن دریافتیــم.
 اطاع رســانی ســازمان شــدن دــر کمتــر از ســاعتی دــر 
ــه اورژانســی ها شــیرین  ــا کام هم سراســر کشــور منتشــر شــد ت
ــش  ــک چال ــج« ی ــال »یک یک پن ــوش ذوق کان ــن خ ــود. ادمی ش
بــا موضــوع ســازمان شــدن – ســلفی بــا چراغ هــای روشــن 
آمبوالنــس- را دــر کانــال گذاشــت تــا همــکاران خوشــحالی خــود 

را دــر قالــب تصاویــر ارســال کننــد.
15 دی مــاه 95 را نبایــد فرامــوش کــرد؛ ایــن روز را بایــد نقطــه 
عطفــی بــرای رشــد و ارتقــای اورژانــس پیش بیمارســتانی کشــور 
دانســت. روزی کــه بــا همــت دکتــر کولیونــد، دکتــر نــوری، آقــای 
ــور  ــس کش ــکاران اورژان ــه هم ــر و هم ــای قادری ف ــی و آق محمد

بــه روزی تاریخــی و به یادماندنــی بدــل شــد.

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

بــرف بــا تمــام زیبایی هــا و برکاتــی کــه 
دــارد گاهــی می توانــد بحران ســاز شــود؛ زمانــی 
ــه  ــری ک ــی می ب ــئله پ ــن مس ــت ای ــه واقعی ب
تکنســین اورژانــس دــر یــک منطقــه روســتایی 
ــه  ــی ب ــاران کس ــرف و ب ــان ب ــر می ــی و د باش
کمکــت احتیــاج پیدــا کنــد آن وقــت اســت کــه 
نــه بــرف معنــا پیدــا می کنــد و نــه ســختی های 

ــت راه. ریزودرش
پیاده روی سه  ساعته در برف

ــی  ــط عموم ــی، رواب ــواد مراد ــزارش ج ــه گ ب
مرکــز مدیریــت حوادــث و فوریت هــای پزشــکی 
زنجــان تکنســین های پایــگاه چایرلــو زنجــان دــر 
طــی عملیاتــی نفس گیر و ســه ســاعته توانســتند 
جــان بیمــار 85 ســاله را نجــات دهنــد. مرادــی 
عنــوان کــرد: ایــن عملیــات کــه دــر روز شــنبه، 
18 دی مــاه دــر حوالــی بعدازظهــر صــورت گرفت 
بــه دلیــل بــارش شــدید بــرف، راه هــای ارتباطــی 
روســتا مســدود شــده بــود و تکنســین ها مجبــور 
ــد.  ــی نماین ــه ط ــی را پیاد ــیر طوالن ــدند مس ش
ــی  ــی میرمحمد ــوب عل ــور و یعق ــف تقی پ یوس
دــو تــن از تکنســین های حاضــر در ایــن عملیات 

بوده انــد.
ــن  ــر ای ــر د ــین حاض ــور تکنس ــف تقی پ یوس
مأموریــت دــر شــرح عملیــات گفــت: بعدازظهــر 

روز شــنبه، 18 دی مــاه بــود کــه گزارشــی مبنــی 
پیرمردــی  ســه روزه  بی حالــی  و  ضعــف  بــر 
نمی توانســت  حتــی  به طوری کــه  ســاله   85
حرکتــی کنــد بــه مــا اعــام شــد. وی دــر 
ــیدیم  ــتا رس ــه روس ــه ب ــی ک ــزود: زمان ــه اف ادام
منطقــه پوشــیده از بــرف بــود و هیــچ خودرویــی 
نمی توانســت وارد روســتا شــود؛ پیادــه بــه محــل 
موردنظــر رفتیــم. حــال بیمــار وخیــم بــود و باید 
منتقــل می شــد؛ خانوادــه اش بــه خاطــر وضعیــت 
جــوی ابتدــا راضــی بــه انتقــال نبودنــد. تقی   پــور 
بــا اشــاره بــه مشــکات عدیدــه انتقــال بیمــار بــه 
آمبوالنــس اشــاره کــرد و گفــت: انتقــال وی کار 
ــا نشــد؛  ــم ام ــگ را بردی ــود؛ ابتدــا الن ســختی ب
خواســتیم از ماشــین یکــی از اهالــی روســتا 
اســتفاده کنیــم امــا زمانــی کــه می نشســت 
تنفســش تنــگ می شــد و ایــن بــار هــم تیرمــان 
ــه ســنگ خــورد و درنهایــت مجبــور شــدیم او  ب
ــین  ــانیم. تکنس ــس برس ــه آمبوالن ــو ب ــا پت را ب
اورژانــس زنجــان دــر پایــان تصریــح کــرد: فاصله 

روســتا از پایــگاه مــا تنهــا 20 دقیقــه اســت امــا 
ــه دلیــل ســختی راه و مشــکات آن، عملیــات  ب

ســه ســاعت طــول کشــید.
عملیات در دمای منفی هشت درجه

ــی  ــط عموم ــر رواب ــدزاده، مدی ــد مرش محم
مرکــز مدیریــت حوادــث و فوریت هــای پزشــکی 
ــنبه، 5  ــر روز یک ش ــت: د ــی گف ــان جنوب خراس
ــر تشــنج آقایــی 55  دی مــاه مأموریتــی مبنــی ب
ــد  ــع بیرجن ــان از تواب ــتای واش ــر روس ــاله د س
ــرگان و  ــن مه ــین ها محس ــد و تکنس ــام ش اع
حمیــد زمانــی از پایــگاه شــاخن بــه محــل اعــزام 
شــدند. وی دــر ادامــه افــزود: پــس از پیمودــن 
ــات  ــام اقدام ــی و انج ــخت گذر و برف ــیری س مس
اولیــه، بیمــار را بــه بیمارســتان ولی عصــر )عــج( 

بیرجنــد اعــزام نمودنــد.
ــی یکــی از تکنســین های حاضــر  حمیــد زمان
دــر عملیــات دــر خصــوص ایــن مأموریــت گفت: 
ــر  ــل زنجی ــا از قب ــود و م ــی ب ــوا برف آن روز ه
می دانســتیم  و  بودیــم  بســته  را  چرخ هــا 

شــب ســختی را پیــش رو خواهیــم داشــت. دــر 
ــای  ــک آق ــنج ی ــی از تش ــع گزارش ــان موق هم
ــن  ــام شــد. ای ــاله از روســتای واشــان اع 55 س
روســتا دورتریــن مــکان دــر محدودــه پایــگاه مــا 
ــای  ــر روزه ــه د ــود و 47 دقیق ــوب می ش محس
ــاران  ــن بیم ــه بالی ــا ب ــرد ت ــان می ب ــی زم معمول
ــر از  ــیر پ ــزود: مس ــه اف ــر ادام ــیم. وی د برس
ــرایط  ــل ش ــه دلی ــود و ب ــاک ب ــای خطرن پیچ ه
ــود از آن طــرف هــم  جــوی ســرعت مــا پاییــن ب
خانوادــه بیمــار مدــام تمــاس می گرفتنــد. زمانــی 
کــه بــه روســتا رســیدیم تمــام چراغ هــای 

ــود. ــده ب ــن ش ــس روش ــار آمبوالن اخط
ــب  ــوا آن ش ــای ه ــرد: دم ــوان ک ــی عن زمان
هشــت درجــه زیــر صفــر بــود و قســمت زیادــی 
از مســیر روســتا هــم فاقــد آســفالت بــود. 
همراهــان بیمــار به شــدت عصبــی بودنــد و 
متأســفانه دــرک درســتی از اینکــه چــه مســیر 
ســختی را پیموده ایــم نداشــتند. زمانــی کــه 
ــه  ــه بیمارســتان منتقــل می کردیــم ب بیمــار را ب
ــه  خاطــر فشــارهای روحــی کــه همــراه بیمــار ب
مــا وارد می کــرد و همچنیــن پیچ هــای تنــد 
ــار از جادــه  و خطرناکــی کــه داشــت چندیــن ب

ــدیم. ــرف ش منح

ــم  ــس ق ــی اورژان ــاون فن ــی، مع ــدی فراهان مه
اســت. او کــه متولــد 15 دی مــاه ســال 1353 
رشــته های  در  کارشناســی  مــدرک  دو  اســت 
ــک  ــکی و ی ــای پزش ــی و فوریت ه ــت دولت مدیری
ــه  ــبری دارد البت ــته هوش ــی در رش ــدرک کاردان م
ایــن تنهــا ویژگــی منحصربه فــرد وی نیســت 
ــرده در  ــعی ک ــرورت کاری اش س ــه ض ــا ب ــه بن ک
ــه  ــاورد و س ــاال بی ــودش را ب ــم خ ــی ه ــد علم بع
ــر  ــی نف ــد؛ فراهان ــب کن ــی را کس ــدرک تحصیل م
ــابقه کار  ــال س ــت؛ او 18 س ــم اس ــس ق دوم اورژان
در حــوزه ســامت دارد کــه چهــار ســال از آن را در 
رشــته اولیــه خــود یعنــی تکنســین بی هوشــی در 
اتــاق عمــل گذرانــده و در 14 ســال دیگــر کارهــای 
ــتانی  ــس پیش بیمارس ــوزه اورژان ــی را در ح متفاوت
انجــام داده اســت. چهــار ســال از ایــن 14 ســال را 
در بخــش عملیاتــی اورژانــس بــوده اســت؛ واحــد 
ارتباطــات، واحــد اعــزام، کار در پایــگاه شــهری و 
ــه وی  ــد ک ــی بوده ان ــت های مختلف ــاده ای پس ج
در همــه آن هــا دســتی بــر آتــش داشــته اســت و 
قریــب بــه 10 ســال اســت کــه بــه انجــام کارهــای 
اجرایــی در ایــن حــوزه می پــردازد. فراهانــی 
ــام داده  ــم انج ــس ق ــی را در اورژان ــای بزرگ کاره
اســت کــه شــاید مهم تریــن آن، راه انــدازی 
آشــیانه اختصاصــی اورژانــس هوایــی بــا همــکاری 

ــوده اســت. ــن ب خیری
ــته ایم  ــان داش ــا ایش ــی ب ــی خواندن  گفتگوی
ــم. ــوت می کنی ــدن آن دع ــه خوان ــما را ب ــه ش ک
شــما  تحصیلــی  رشــته  »یک یک پنــج«: 
چیــز دیگــری بــوده و کارتــان هــم مشــخص بود 
ــتانی  ــس پیش    بیمارس ــه وارد اورژان ــد ک ــه ش چ

شــدید؟
ــن  ــه ای ــه ب ــود ک ــر ب ــا و قد ــاید قض ــم ش نمی دان
ــم و  ــر بود ــا مخی ــه ابتد ــدم البت ــیده ش ــیر کش مس
می توانســتم ادامــه ندهــم ولــی وقتــی آمدــم و از 
ــا نحــوه کار آشــنا شــدم دیدــم کــه بســیار  نزدیــک ب
کــه  اســت  ذهنــی ام  دورنمــای  آن  از  متفاوت تــر 

ــن  ــط م ــتم. نه فق ــکاران داش ــای هم ــاس حرف ه براس
ــک  ــا ی ــس تنه ــه اورژان ــد ک ــر می کنن ــه فک ــه هم بلک
ــا  ــد ام ــل می کن ــار را منتق ــه بیم ــت ک ــس اس آمبوالن
را  فوریت هــا  مجموعــه  کاری  فراینــد  کــه  زمانــی 
دیدــم برایــم جالــب بــود. فراینــد پیچیدــه ای داشــت؛ 
ــود  ــش ب ــم لذت بخ ــد برای ــام می ش ــه انج ــی ک کارهای
ــود.  ــتان نب ــر بیمارس ــا کار د ــاس ب ــل قی ــًا قاب و اص
ــت؛  ــراه اس ــاق هم ــنی اخ ــا چاش ــس ب ــر اورژان کار د
آدم هایــی منتظــر کمــک مــا هســتند کــه دست شــان 
ــر تابســتان و زمســتان  ــاه اســت. د ــز کوت ــه چی از هم
دــر بدتریــن شــرایط، چشــم انتظار مــا هســتند؛ همیــن 
ــرم.  ــن بگی ــه ماند ــم ب ــا تصمی ــد ت ــث ش ــائل باع مس
فرصت هــای مختلــف شــغلی زیادــی داشــتم ولــی 
اینجــا را بــا میــل و رغبــت ترجیــح می دهــم تــا زمانــی 

ــم. ــد می مان ــئوالن بخواهن ــه مس ــم ک ه
در  شــما  دســتاوردهای  »یک یک پنــج«: 
ــس  ــرای اورژان ــان ب ــال های خدمت ت ــی س ط

ــت؟ ــوده اس ــه ب چ
مــن بــا فکــر خــام وارد اورژانــس نشــدم و به عنــوان 
ــف  ــای مختل ــم، حوزه ه ــس ق ــران اورژان ــی از مدی یک
دــر  کــه  هــم  زمانــی  کردــه ام.  تجربــه  را  کاری 
ــی،  ــار کار مدیریت ــر کن ــم د ــف بود ــای مختل حوزه ه
مباحــث علمــی و تخصصــی را هــم چاشــنی اش کردــم. 
ــو ورود و  ــر بد ــوت د ــاط ق ــی ترین نق ــه اساس ازجمل
ادامــه کارم دــر اورژانــس کــه منجــر بــه دســتاوردهایی 
ــم شــد اتفاق نظــر  ــس ق ــر اورژان ــر طــول ســال ها د د
و اشــتراک قولــی، عملــی و احتــرام متقابــل بــا ریاســت 
ــم  ــن تفاه ــود؛ همی ــف ب ــای مختل ــر دوره ه ــز د مرک
مطلــق کاری، فضــا را جهــت تشــکیل یــک تیــم جــوان، 
باانــرژی و باانگیــزه از بیــن تکنســین های عملیاتــی 
ــی  ــات خوب ــود؛ اتفاق ــم نم ــتاد فراه ــر س ــت کار د جه
ــن تیــم  ــم افتادــه نتیجــه خاقیــت ای هــم کــه دــر ق
بودــه اســت. می خواســتیم یــک حرکــت جدیــد آغــاز 
ــای  ــتیم کاره ــگاه توانس ــت دانش ــا حمای ــه ب ــم ک کنی
خوبــی را دــر زمینه هــای مختلــف انجــام دهیــم. 
ــزات  ــین ها، تجهی ــوزش تکنس ــی و آم ــوزش همگان آم

پزشــکی، اســتفاده از خیــران، ارتبــاط رســانه ای قــوی 
ــاط  ــراری ارتب ــانه ها، برق ــر رس ــیما و دیگ ــا صداوس ب
ــه  ــر ازجمل ــای دیگ ــازمان ها و ارگان ه ــا س ــگ ب تنگاتن
پلیــس راهــور و ناجــا، تشــکیل واحــد کنتــرل کیفیــت 
ــای  ــانی و فض ــروی انس ــراوان نی ــکات ف ــم مش علیرغ
فیزیکــی، برنامه ریــزی بــرای آیندــه بــا توجــه بــه 
اطاعــات نســبتاً دقیــق آمــاری موجــود دــر ایــن واحــد 
ازجملــه دســتاوردها دــر همــان روزهــای اول بــود کــه 
بــا پیشــنهاد و حمایــت مدیریــت وقــت اورژانــس 

ــت. ــورت گرف ص
اختصاصــی  پایــگاه  از  »یک یک پنــج«: 
چــه  در  بگوییــد.  قــم  هوایــی  اورژانــس 
ــد؟ ــدی را طــی نمودی مرحلــه ای اســت و چــه رون
ــه  ــم خــورد؛ اینک ــش رق ــال پی ــج س ــن کار از پن ای
ــه ایــن بخــش، صــورت  ــا ورود خیریــن ب ایــن اتفــاق ب
ــود و  ــم ب ــان تی ــای هم ــر و کاره ــه فک ــت نتیج گرف
انجــام  بســیاری  نشســت های  و  برنامه هــا  پشــتش 
شــده اســت. خــود مســئله ورود خیــر بــه ایــن بخــش 
ــد  ــح می دهن ــوالً ترجی ــا معم ــود؛ خیره کار مشــکلی ب
ــا  ــم بعضــی از آن ه ــا ه ــازند و تازگی ه ــتان بس بیمارس
ــک  ــاخت ی ــا س ــده اند ام ــگاه ش ــاخت پای وارد کار س
آشــیانه اختصاصــی آن هــم بــا هزینــه فــراوان و 
ــاً کار  ــع واقع ــا مســاحت 7 هــزار مترمرب ــی ب دــر زمین
طاقت فرســایی بــود کــه بــا فکــر و خاقیــت یــک تیــم 

ــه ثمــر نشســت. ب
ــر  ــه دیگ ــما ب ــنهاد ش ــج«: پیش »یک یک پن
ــی  ــای بزرگ ــن کاره ــام چنی ــرای انج ــز ب مراک

ــت؟ چیس
ــه نظــرم همــکاران بیاینــد و کار مــا را از نزدیــک  ب
ــی ایــن طــرح را شــروع کردیــم کــه  ببیننــد؛ مــا زمان
ــر  ــم نداشــتیم؛ دوســتان دیگ ــی ه ــگاه هوای ــوز پای هن
هــم بایــد بــه ایــن کار ورود پیدــا کننــد و ایــن اتفــاق 
ــام  ــرای تم ــه ب ــت بلک ــم نیس ــاص ق ــا خ ــزرگ تنه ب
ــاق خوشــایندی باشــد شــاید اآلن  ــد اتف کشــور می توان

ــرای شــروع دیــر شــده باشــد. هــم ب
ــازمان  ــاره س ــما درب ــر ش ــج«: نظ »یک یک پن

شــدن اورژانــس کشــور چیســت؟ آیــا می توانــد 
حــال مشــکات مزمــن مراکز باشــد؟

مطمئنــاً وقتــی وزیــر محتــرم بهداشــت و تیــم 
و  کشــور  اورژانــس  ریاســت  مرتبــط،  کارشناســی 
ــگان  ــز نمایند ــوزه و نی ــن ح ــگان ای ــیاری از نخب بس
ــیون  ــر کمیس ــن د ــژه مدافعی ــس به وی ــرم مجل محت
تلفیــق مجلــس مدافــع ســازمان شــدن اورژانــس 
ــت و  ــر میان مد ــاق د ــن اتف ــاً ای ــس قطع ــتند؛ پ هس
درازمدــت دــارای برکاتــی از حیــث داخل ســازمانی که 
ــی، رشــد  ــت، مباحــث رفاه بیشــتر حــول محــور هوی
ــد  ــازمانی خواه ــارج س ــز خ ــگاه و... و نی ــاء جای و ارتق
ــازمانی  ــل س ــرکات داخ ــد ب ــه و برآین ــت و نتیج داش
ــت از  ــاء خدمــات فوری ــز ارتق و خــارج ســازمانی آن نی
حیــث کمــی و کیفــی بــه خدمــت گیرندــگان خواهــد 
بــود. مــن معتقدــم اگــر بــا نــگاه و رویکــرد کوتاه مدــت 
بــه ایــن مقولــه بپردازیــم بعضی از اســتان ها از ســازمان 
شــدن متضــرر می شــوند و بعضی هــا منتفــع. آن هایــی 
ــاط  ــود ارتب ــر وج ــه خاط ــوند ب ــرر ش ــاید متض ــه ش ک
خــوب و تنگاتنگــی اســت کــه بیــن آن هــا و دانشــگاه 
علــوم پزشــکی وجــود دــارد، اســت البتــه ایــن ارتبــاط 
مقطعــی اســت و بــا تغییــر مســئوالن تغییــر می کنــد. 
ــته  ــی نداش ــکات زیاد ــتان ها مش ــی از اس ــاید بعض ش
ــا مشــکات اعتبــاری  باشــند امــا خیلــی از اســتان ها ب
و بروکراســی شــدید دانشــگاه مواجــه هســتند؛ این هــا 
ــارد و  ــان ند ــات زم ــی از اتفاق ــتند. بعض ــش هس چال
مدیــر اورژانــس بایــد جســارت و اختیــار داشــته باشــد 
کــه بتوانــد فی البداهــه تصمیــم بگیــرد. فکــر می کنــم 

ــث هــم راهگشــا باشــد. ــن حی ســازمان شــدن از ای
مشــکاتی  اصلی تریــن  »یک یک پنــج«: 
کــه مراکــز بــا آن درگیــر هســتند چــه 

چیزهایــی اســت؟
می کنــم  فکــر  امــا  اســت  فــراوان  مشــکات 
مهم تریــن آن، کمبــود نیــروی انســانی فنــی باشــد. دــر 
ــده  ــتفاده  ش ــی اس ــای مختلف ــا از نیروه ــی از جاه خیل
ــی از  ــد بعض ــتخدامی بتوان ــون اس ــن آزم ــاید ای ــه ش ک
ــس  ــئوالن اورژان ــوان مس ــا به                     عن ــد. م ــع کن ــا را رف آن ه
ــد اســتخدامی قراردادــی،  ــف و متعد ــای مختل از مدل ه
ــیوه  ــن ش ــق ای ــم و مواف ــرکتی و ... ناراحتی ــی، ش پیمان
ــم  ــا را حــل کنی ــم تفاوت ه ــا ســعی کرده ای نیســتیم؛ م
ــا  ــن تفاوت ه ــت. ای ــا نیس ــت م ــا دس ــی جاه ــا بعض ام
مطمئنــاً دــر خروجــی و بازدهــی کار تأثیــر خودــش را 
دــارد هرچنــد کار وج  دانــی اســت و بچه هــا هــم کــم 
ــین ها  ــود. تکنس ــته ش ــد برداش ــی بای ــد ول نمی گذارن
ســخت ترین کار را دــر حــوزه ســامت انجــام می دهنــد؛ 
کارکنــان بایــد دیدــه شــوند آن هــم نه تنهــا دــر ســطح 
مســئولین وزارت بهداشــت بلکــه در ســطوح اســتانی هم 

ــرد. ــن کار انجــام بگی ــد ای بای
ــا  ــی ب ــر صحبت ــان اگ ــج«: در پای »یک یک پن
ــد. ــد بفرمایی ــور داری ــان در کش ــر همکاران ت دیگ

ــر  ــه د ــتانی ک ــه دوس ــه هم ــز را ب ــک چی ــط ی فق
بخش هــای مختلــف اورژانــس مشــغول هســتند بگویــم؛ 
همــه مــا یــک هدــف داریــم و آن خدمــت بــه هــم نــوع 
ــم  ــوان ک ــه بت ــا طــوری نیســت ک ــس کار م اســت. جن
ــد کســانی  ــر کنن ــاید فک ــم ش ــتانه بگوی گذاشــت. دوس
ــت و  ــر اس ــان راحت ت ــتند کارش ــتاد هس ــر س ــه د ک
ــه  ــک مجموع ــد. ی ــا ببینن ــا جد ــا خودشــان را از آن ه ی
ــتادی  ــه س ــه مجموع ــت ک ــق اس ــی موف ــی زمان عملیات
پویایــی پشــتش باشــد؛ یــک حرکــت شــروعش از ســتاد 
ــتادی ها  ــا س ــت و ی ــکافی هس ــد ش ــر نکنن ــت. فک اس
ــس  ــا هیچ وقــت ســتاد اورژان ــژه هســتند؛ م خــاص و وی
کار  ماهیــت  نمی کنیــم.  تعریــف  دانشــگاه  مثــل  را 
ــد آمادــه و  ــه نحــوی اســت کــه همیشــه بای ســتادی ب
دــر بســیاری از عملیات هــا کنــار تیــم عملیاتــی باشــند 
ــام تعطیــات  ــه ن ــن بدــان معناســت کــه چیــزی ب و ای
صــرف بــرای ســتاد وجــود ندــارد. همــه مــا یــک 
مجموعــه واحــد هســتیم کــه بایــد یــک مأموریــت 
را دــر بهتریــن شــکل و کوتاه تریــن زمــان ممکــن 

ــم. انجــام دهی

مأموریت های برفی
گزارشی از دو مأموریت ویژه در روزهای سرد و برفی

گفتگو با مردی که اورژانس قم، وام دار اوست

فراهانی، معاون فنی اورژانس قم:

یــك جملــه  کوتــاه در بــاب ارزش خدمــت پرســتاران عــرض می کنــم و آن، ایــن اســت کــه همــه موظفیــم از ایــن انســان های فــداکار و پــر عاطفــه و دلســوزی 
ــانی واال،  ــك ارزش انس ــه ی ــرام ب ــوان احت ــد، به عن ــت می کنن ــت و حمای ــاری مواظب ــوار بیم ــل دش ــاران در مراح ــود از بیم ــتاری خ ــانِی پرس ــل انس ــا عم ــه ب ک
قدردانــی کنیــم. پرســتاری حرفــه ای انســانی و اســالمی اســت و جامعــه و کشــوری مثــل مــا کــه سرشــار از عواطــف گوناگــون اســت و نقــش عواطــف در ایــن 
جامعــه، همــواره نقــش برجســته ای بــوده اســت، بایــد بــه ایــن حرکــت عاطفــی بــزرگ - کــه دارای مبنــای عقالنــی و فکــری راســخی هــم هســت - بــه چشــم 

احتــرام بنگــرد. پرســتاران هــم - چــه زن و چــه مــرد - قــدر خودشــان را بداننــد و ایــن حرفــه را مقــدس بشــمارند.

سخن رهبری

سرمقاله

عباس نظریان |||||||||||||||||||||||||||||||||||     
کار در اورژانس با چاشنی اخالق همراه استسردبیر



3صفحه شماره بیستم| بهمن ماه 1395 
January2017

سازمان اورژانس بیم یا امید؟ فرصت یا تهدید؟

بحــث ســازمان شــدن اورژانــس چندیــن ســال اســت کــه 
نقــل محافــل اســت امــا به دایــل مختلــف ماننــد عدــم اقبال 
ــارات،  ــوزه، اعتب ــن ح ــه ای ــه ب ــی از وزارت خان ــه بخش و توج
بروکراســی ادــاری، نگاه هــای سیاســی دــر طیف هــای مختلف 

ــود. ــری نشــده ب ــی پیگی و ... به طورجد
ــد  ــت جدی ــور ریاس ــان حض ــژه از زم ــت به وی ــی اس مدت
ــد  ــری ش ــی پیگی ــور جد ــورد به ط ــن م ــور، ای ــس کش اورژان
و نهایتــاً دــر تاریــخ 15 دی مــاه دــر صحــن علنــی مجلس رأی 

مثبــت گرفــت.
علــت  کــه  رفــت  پیــش  بدان جــا  تــا  گمانه زنی هــا 
انتصــاب دکتــر کولیونــد دــر همیــن راســتا ارزیابــی شــد. بــه 
هــر جهــت ایــن فراینــد بــه هــر دلیــل کــه باشــد حتــی یــک 
میتینــگ سیاســی و تبلیغاتــی، بایــد دیــد ســازمان اورژانــس 
فرصــت اســت یــا تهدیــد؛ بایســتی بــا امیــد بــه آن نگریســت 

یــا واهمــه عــوارض پیــش رو را داشــته باشــیم.
ــل  ــی قب ــاد حت ــد افت ــاق خواه اینکــه ســازمان شــدن اتف
ــا رویکردــی کــه ریاســت جدیــد و تیــم ایشــان  از تصویــب ب
دــر پیــش گرفتــه بــود تقریبــاً شــکی دــر آن نبــود و گفته هــا 
ــا  ــاد ام ــد آن را می د ــات نوی ــل از انتخاب ــا قب ــا ت و ناگفته ه
ــه  ــد ب ــر کولیون ــم دکت ــرد تی ــر نمی ک ــس فک ــاید هیچ ک ش

ــه نتیجــه برســد. ــن ســرعت و شــتاب ب ای
مــورد جالب توجــه دــر ایــن مــورد شــاید ایــن باشــد حتــی 
ــه و  ــطح وزارت خان ــر س ــی د ــد نهای ــب و تأیی ــل از تصوی قب
اورژانــس کشــور مباحــث نــه بــر ســر تأییدیــه مجلــس بلکــه 
ــی، محــل  ــع مال ــنامه، مناب ــازمانی، اساس ــارت س ــر چ ــر س ب
تعییــن اعتبــارات، تعییــن تکلیــف پایگاه هــای وابســته، 

ــود. ــد اســتقال و ... ب فراین
ــارات و به خصــوص بروکراســی  ــه کمبــود اعتب ــا توجــه ب ب
ادــاری، امــکان تغییــر دولــت و تغییــر سیاســت دولــت 
جدیــد، نگاه هــای سیاســی و طیف هــای مختلــف دــر ســطح 
ــازه  ــک ب ــر ی ــت د ــوان گف ــرأت بت ــاید به ج ــه ش وزارت خان
پیش بیمارســتانی  اورژانــس  سیســتم  چهارســاله  زمانــی 
ــات و  ــارات، خدم ــان، اعتب ــران، کارکن ــه مدی ــامل حلق )ش
مردــم( بــا یــک خــأ و باتکلیفــی و دــر بدتریــن حالــت بــا 
ــود و شــرایط فعالیــت  ــرو خواهــد ب ــک بحــران پنهــان روب ی
به نوعــی بــا چالــش، به هم ریختگــی و بی برنامگــی روبــرو 
ــتادی  ــای س ــف نیروه ــر طی ــورد د ــن م ــه ای ــد ک می گرد

ــود. ــد ب ــهودتر خواه مش
ــاری  ــابقه اد ــون س ــران بد ــامل ورود مدی ــل ش ــن خل ای
ــی  ــی، عملیات ــررات(، کارشناس ــن و مق ــه قوانی ــنایی ب )آش
ــان،  ــی کارکن ــش نارضایت ــوزه، افزای ــن ح ــه ای ــی ب و تخصص
ــرار  ــر ق ــا مدنظ ــده ت ــارات پیش بینی ش ــن اعتب ــم تأمی عد
دادــن مشــکات اعتبــاری تأمین شــده دولــت، عدــم تدویــن 
صحیــح اساســنامه، قطــع یــا تعییــن تکلیــف نشــدن مزایــای 
ــر  ــتادی د ــان س ــه کارکن ــنایی و توجی ــم آش ــان، عد کارکن
وضعیــت جدیــد، سوءاســتفاده و جهت دــار عدــه ای دــر 

ــود. ــد ب ــخصی و... خواه ــع ش ــن مناف ــتای تأمی راس
ــه ایــن فراینــد دــر  ــا همــه ایــن اوصــاف و پاســخ ب امــا ب
حــال انجــام و چیــزی کــه منتقدــان بــه ســازمان شــدن بــه 
دنبــال آن هســتند شــاید ایــن باشــد کــه ایــن اتفــاق هماننــد 
یــک انقــاب می باشــد کــه قاعدتــاً هزینه هایــی دــر بردــارد 
کــه بایســتی بــا صبــر، شــکیبایی، همــت و تــاش دــر جهــت 
ــیده  ــراف کش ــه انح ــمندانه از ب ــید و هوش ــت آن کوش تثبی

شــدن آن جلوگیــری کــرد.
و نکتــه آخــر اینکــه مــا بــر ســر دــو راهــی هســتیم کــه 
ــی  ــه فعل ــت بیمارگون ــا وضعی ــه ب ــم؛ اینک ــد انتخــاب کنی بای
)وابســتگی مالــی و اعتبــاری( کنــار بیاییــم و بــرای پیشــبرد 
اهدــاف ســازمانی از کوچــک و بــزرگ بــه ســطوح باالدســتی 
ــن  ــه ای ــی ب ــال چندان ــنایی و اقب ــص، آش ــاید تخص ــه ش ک
ــا  ــات م ــیم و تصمیم ــته باش ــند وابس ــته باش حــوزه نداش
ــاً دــر یــک اقدــام  ــا نهایت دــر جــای دیگــری اتخــاذ شــود ی
جســورانه و حاذقانــه بــه اســتقال خــود، رأی مثبــت دهیــم 
ــا همــه همت  مــان پشــتیبانی  ــی آن را ب و هزینه هــای احتمال

ــم. ــم بدوزی ــن تری چش ــه روش ــه آیند ــه و ب کرد
ــن  ــه تعیی ــم ک ــاری زدی ــه قم ــت ب ــاید دس ــاید، ش ش
مــا  بــه  همه چیــز  امــا  باشــد  پنهــان  آن  بردوباخــت 
برمی گردــد و بــا یــک یاعلــی ســازمانی دــر شــأن کارکنــان و 
نهایتــاً ســازمانی درخــور ملــت بزرگــوار ایــران داشــته باشــیم 
ــی  ــی و هوای ــزات زمین ــات و تجهی ــروز، امکان ــات ب ــا خدم ب
پیشــرفته و از خــود، کاهــش زمــان رســیدن بــر بالیــن بیمــار، 

ــر. ــر و مؤثرت ــازمانی بهت ــن س ــات بی ارتباط

بــه گــزارش زهــرا یوســفی نیا، مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیــرت حوادــث و فوریت هــای پزشــکی بوشــهر دــوره آموزشــی امدــاد هوایــی بــا روشــی نویــن 
دــر اســتان بوشــهر برگــزار شــد. وی دــر ادامــه افــزود: بــا پیگیری هــای مســئول آمــوزش مرکــز، ســید احســان گلســتانه و با همــکاری واحــد آمــوزش نیروی 

دریایــی، دــوره آموزشــی امدــاد هوایــی بــا حضــور نیروهــای فوریت هــای پزشــکی دــر مرکــز آموزشــی نیــروی دریایــی ارتــش و دــر کنــار بالگرد انجام شــد.
یوســفی نیا دــر خصــوص ایــن دــوره عنــوان نمــود: ایــن دــوره دــر دــو قســمت تئــوری و عملــی برنامه ریــزی شــد و بــا همــکاری اســاتید واحــد آمــوزش 
نیــروی دریایــی اجــرا گردیــد. گفتنــی اســت تمامــی کارکنــان فوریت هــای پزشــکی دــر دــو روز آموزش هــای ضــروری نظیــر حمــل صحیــح مصدــوم بــه 

ســمت بالگــرد، نقــاط مناســب فــرود و... را فراگرفتنــد.

سعید امینی بایگی||||||||||||||||||||||||||||||     

کارشناس فوریت های پزشکی مشهد مقدس

دیدگاه اورژانــس و آتش نشــانی دــو گــروه از نیروهــای 
بقیــه  از  بیشــتر  شــاید  کــه  هســتند  امدادــی 
ــد.  ــرار دارن ــث ق ــل حواد ــر د ــی د ــای امداد واحده
ــه  ــد و ب ــان می گیرن ــف دستش ــان را ک ــا جانش آن ه
ــغل  ــه ش ــد و همیش ــوانح می زنن ــث و س ــل حواد د
ــن  ــت؛ همی ــان اس ــر از زندگی ش ــان مهم ت و حرفه ش
ــر  ــل خط ــر د ــا د ــه بی محاب ــت ک ــی اس ــل اساس اص

می رونــد.
دــر ســاعت حدــود 12 و ۳0 دقیقــه روز سه شــنبه 
28 دی مــاه رســانه ها از وقــوع یــک آتش ســوزی 
ــهرکی  ــکوهیه، ش ــی ش ــهرک صنعت ــر ش ــزرگ د ب
تهــران  قــم-  قدیــم  کیلومتــری محــور  دــر 12 
ــن  ــه، ای ــاهدان درصحن ــه ش ــه گفت ــد. ب ــر دادن خب
مــواد  تولیدــی  واحــد  یــک  از  کــه  آتش ســوزی 
ســال های  دــر  بــود،  شــده  آغــاز  هیدروکربنــی 
ــش  ــود. آت ــابقه ب ــکوهیه بی س ــهرک ش ــر ش ــر د اخی
ــیمیایی  ــواد ش ــاری م ــزرگ نگهد ــازن ب ــن مخ گرفت
موجــب شــد اطفــای ایــن حریــق بــا حضــور مأمــوران 
ــد.  ــول بکش ــاعت ط ــش س ــش از ش ــانی، بی آتش نش
ــن  ــن هیدروکرب ــزار ت ــیمیایی 50 ه ــد ش ــن واح ای
ســنگین دــر مخــازن خــود ذخیــره داشــته کــه تمــام 
ایــن مــواد، دچــار آتش ســوزی شــده و موجــب ایجــاد 
ــد.  ــی ش ــد صنعت ــه واح ــر محوط ــی د ــق بزرگ حری
عمــل نکردــن سیســتم ایمنــی یکــی از مخــازن ایــن 
ــوزی  ــن آتش س ــل ای ــرریز، دلی ــاد س ــه و ایج کارخان
ــتم  ــارای سیس ــد د ــن واح ــت. ای ــه اس ــزرگ بود ب
ــی  ــت ایمن ــه مدیری ــه و تأییدی ــی بود ــی خوب ایمن
ــتردگی  ــل گس ــه دلی ــفانه ب ــا متأس ــارد ام کار را د
ــای  ــه خیابان ه ــوزی ب ــن، آتش س ــازن هیدروکرب مخ
مجــاور واحــد دــر شــهرک شــکوهیه ســرایت نمــود و 
موجــب مصدــوم شــدن دــو نفــر شــد کــه ایــن دــو بــه 
ــای  ــر از نیروه ــار نف ــدند؛ چه ــل ش ــتان منتق بیمارس
ایــن ســازمان نیــز دــر جریــان ایــن مأموریــت دچــار 
مصدومیــت شــدند؛ یــک نفــر دچــار بریدگــی شــدید 
ــر  ــوختگی د ــت س ــه عل ــان هــم ب ــه آتش نش و س
ــانی  ــور آتش نش ــدند؛ 60 مأم ــتری ش ــتان بس بیمارس
دــر 20 خودــرو از 12 و 50 دقیقــه ظهــر تــا ســاعت 
ــری و ســرد کردــن مخــازن  ــه لکه گی ــان ب 18 همچن
ــتند. ــور داش ــه حض ــل حادث ــر مح ــد د ــغول بودن مش
بــه گــزارش مهدــی جمشــیدی، مدیــر روابــط 
عمومــی مرکــز مدیریــت حوادــث و فوریت هــای 

دی مــاه   18 سه شــنبه،  روز  ظهــر  قــم  پزشــکی 
ــات  ــر کارخانج ــوزی د ــر آتش س ــی ب ــی مبن گزارش
مــواد شــیمیایی دــر شــهرک صنعتــی شــکوهیه قــم 
ــر  ــد. وی د ــام ش ــم اع ــس ق ــام اورژان ــز پی ــه مرک ب
ــر  ــن خب ــام ای ــس از اع ــه پ ــزود: بافاصل ــه اف ادام
یــک دســتگاه اتوبوس آمبوالنــس و پنــج دســتگاه 

آمبوالنــس بــه همــراه خودــرو فرماندهــی بــرای 
مدیریــت صحنــه بــه محــل موردنظــر اعــزام شــدند.

ــین از  ــاد 15 تکنس ــرد: تعد ــوان ک ــیدی عن جمش
ابتدــای اعــام حادثــه تــا زمــان اطفــای حریــق 
ــه مصدومــان حادثــه  دــر محــل حضــور داشــتند و ب
عمومــی  روابــط  مدیــر  کردنــد.  خدمت رســانی 

ــوم  ــه 1۳ مصد ــن حادث ــرد: ای ــح ک ــس تصری اورژان
ــدند  ــان ش ــل درم ــر مح ــر د ــت نف ــه هف ــت ک داش
ــی منتقــل  ــه مراکــز درمان و شــش نفــر دیگــر نیــز ب
شــدند. گفتنــی اســت چهــار نفــر از مصدومیــن 
ــط  ــه توس ــد ک ــانی بودن ــای آتش نش ــه، نیروه حادث

ــدند. ــان ش ــس درم ــم اورژان تی

...ادامه از صفحه 1
کارگــردان ایــن مجموعــه جــواد ارشــاد و نویســنده 
تفتــی،  کامــران  اســت.  مشــگالتی  حســن  آن 
ــص،  ــا متخص ــمی، فریب ــا قاس ــی، ثری ــا رئیس نیم
فــرخ نعمتــی، حســین محجــوب، بهــزاد فراهانــی 
ازجملــه بازیگرانــی بوده انــد کــه در ایــن مجموعــه 
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  کرده انــد.  نقش آفرینــی 
بازیگرانــی بنــام و سرشــناس در ایــن مجموعــه 
حضورداشــته اند امــا متأســفانه آن طــور کــه بایــد از 

ــد. ــوردار نش ــی برخ ــال عموم اقب

انیمیشن اورژانسی ها
ایــن انیمیشــن بــا هــدف آمــوزش کــودکان و 
نوجوانــان بــا مباحــث فوریت هــای پزشــکی توســط 
ــمت از  ــر قس ــده  و در ه ــه  ش ــور تهی ــس کش اورژان
آن، یــک موضــوع مرتبــط بــا فوریت هــای پزشــکی 
ــی  ــه، مرتض ــردان مجموع ــود. کارگ ــرح می ش مط
رضایــی اســت و ایــن مجموعــه در ســال 88 تولیــد 

شــده اســت.
مستند فرشتگان نجات

 جدیدتریــن کاری کــه در زمینــه معرفــی اورژانس 

و در حــال تولیــد اســت مجموعه مســتند فرشــتگان 
نجــات اســت. ایــن مســتند در میانــه راه اســت و در 
اورژانــس  مراکــز  از  قســمت هایی  تــا  دارد  نظــر 
مــردم  بــه  دوربیــن  قــاب  در  را  کشــور  تمامــی 

ــد. ــی نمای معرف
چطور کار فرهنگی کنیم؟

شــاید بعضی هــا گمــان کننــد کــه کار فرهنگــی 
بســیار راحــت اســت؛ می تــوان قلــم  بــه  دســت 
را  اســمش  و  نوشــت  داســتان  چنــد  و  گرفــت 
ــپ  ــک کلی ــوان ی ــت؛ می ت ــودک گذاش ــاب ک کت
جامعــه  در  و  گرفــت  روزمــره  فعالیت هــای  از 
و  دور  راه  فرهنگ ســازی  مســلمًا  کــرد.  پخــش 
درازی را پیــش رو دارد و بــرای انجــام آن، نیــاز بــه 
ــتمر دارد. ــای مس ــوی و فعالیت ه ــزی ق برنامه ری

مراحل انجام کار فرهنگی
1( متولی امور فرهنگی

کار  انجــام  از  بخــش  مهم تریــن  و  اولیــن 
فرهنگــی، وجــود یــک متولــی امــر اســت. کســی 
ایــن کار تعیین شــده باشــد و  بــرای  کــه تنهــا 
پیگیــر  و  نمایــد  برنامه ریــزی  بــرای کل کشــور 

باشــد. بخشــنامه ها  و  دســتورالعمل ها 
2( نیازسنجی

نیازســنجی  فرهنگــی،  کار  در  دوم  قــدم 
ــردم  ــر م ــال حاض ــه در ح ــت؛ اینک ــن اس مخاطبی
را  اورژانــس  از  قســمت  کــدام  کــه  دارنــد  نیــاز 
بشناســند و بــر اســاس آن اولویت بنــدی شــود و 
ــرد. ــورت گی ــزی ص ــا برنامه ری ــرای آن ه ــپس ب س

3( مخاطب شناسی
انجــام  ارکان  مهم تریــن  از  شــناخت مخاطــب 
مشــخص  اینکــه  از  بعــد  اســت.  فرهنگــی  کار 
شــد کــه بــرای کــدام گــروه ســنی قــرار اســت 
فرهنگ ســازی شــود بایــد اطالعاتــی در خصــوص 
ــاًل  ــود مث ــع آوری ش ــز جم ــاص نی ــب خ آن مخاط
اینکــه در حــال حاضــر چــه چیــزی بایــد در وهلــه 

اول بــه او آمــوزش داد و اینکــه چطــور بایــد او 
شــاید  مســتند  ســاخت  مثــاًل  داد؛  آمــوزش  را 
ــکیل  ــه را تش ــواص جامع ــه خ ــی ک ــرای مخاطبان ب
می دهنــد بســیار مفیــد و کارآمــد باشــد امــا همــان 
ــته  ــی نداش ــردم جذابیت ــوم م ــرای عم ــه ب مجموع

ــد. باش
4( انتخاب بهترین و کارآمدترین وسیله

ــده ای  ــهم عم ــری، س ــانه های تصوی ــروزه رس ام
دارنــد.  فرهنگ ســازی  و  فرهنــگ  انتقــال  در  را 
بــرای  در سرتاســر جهــان  گروه هــای مختلفــی 
ــان از  ــم موردنظرش ــال مفاهی ــود و انتق ــی خ معرف
ــار  ــد. در کن ــتفاده می کنن ــر اس ــانه های تصوی رس
ــادی را  ــیار زی ــهم بس ــازی س ــای مج ــانه ها دنی رس

به طوری کــه  می کنــد  ایفــا  مفاهیــم  انتقــال  در 
در چنــد ســال اخیــر حجــم انبوهــی از اطالعــات 
ردوبــدل  مجــازی  مختلــف  گروهــای  توســط 
شــده اند. بدیهــی اســت هــر چــه ســهم اســتفاده 
ازاین گونــه وســایل بیشــتر باشــد فرهنگ ســازی بــا 

ــت. ــد رف ــو خواه ــری جل ــد بهت رون
نتیجه

ــت  ــوان معاون ــی به عن ــی بخش ــروی انتظام در نی
اجتماعــی وجــود دارد کــه کار آن فرهنگ ســازی و 
اســتفاده از شــیوه های مختلــف فرهنگــی اســت؛ 
مؤسســه ناجــی هنــر یکــی از زیرمجموعه هــای 
ایــن معاونــت اســت کــه از کارهــای آن، تهیــه و 
ــف  ــات مختل ــا موضوع ــن ب ــم و انیمیش ــد فیل تولی
انتظامــی، ایجــاد زمینــه مناســب جهــت اســتفاده 
گروه هــای فیلم ســازی و ارائــه خدمــات تخصصــی 
فیلم ســازی  گروه هــای  بــه  انتظامــی  مشــاوره 
متقاضــی بــا هــدف افزایــش کیفیــت ارائــه تصویــر 
طــی  در  اســت.  پلیــس  از  بــه روز  و  تخصصــی 
تلویزیونــی  مجموعه هــای  گذشــته  ســال های 
راســتا  ایــن  در  بی شــماری  انیمیشــن های  و 
از آن هــا  انصافــًا بســیاری  تولیــد شــده اند کــه 
ــه  ــته اند ک ــه داش ــطح جامع ــی در س ــورد خوب بازخ
ســریال پلیــس جــوان، لیسانســه ها و یــا مجموعــه 
ــت  ــورد از آن هاس ــد م ــاکتی چن ــن سیاس انیمیش
و  فیلم هــا  همیــن  کنــار  در  انتظامــی  نیــروی  و 
در  را  بســیاری  مفاهیــم  توانســت  انیمیشــن ها 
جامعــه نشــر دهــد و جایــگاه باالیــی نیــز بــرای خود 
مهیــا کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه در هیچ کــدام 
ــه  ــی کــه اشــاره کوتاهــی ب از ســریال های تلویزیون
ــس  ــمی اورژان ــرم رس ــی ف ــته اند حت ــس داش اورژان
می رســد  نظــر  بــه  اســت؛  نشــده  داده  نشــان 
تجربــه موفــق نیــروی انتظامــی می توانــد الگــوی 
خصــوص  در  فرهنگ ســازی  بــرای  مناســبی 

باشــد. پیش بیمارســتانی  اورژانــس 

در طی چند سال اخیر کارهای 
پراکنده ای در راستای معرفی 

اورژانس پیش بیمارستانی صورت 
گرفته است؛ کتاب هایی برای 

کودکان، کارهای فرهنگی پراکنده 
در شهرهای مختلف، ساخت 

کلیپ های متعدد و ... که عمدتاً یا 
توسط خود تکنسین ها کار شده 
و یا اینکه مراکز اورژانس اقدام 
به تهیه آن نموده اند. این کارها 
به دلیل اینکه از لحاظ کیفیت از 
سطح پایینی برخوردار بوده اند از 

همان مرکز اورژانس فراتر نرفته اند 
و عمًا نتوانسته اند قدمی در 
راستای فرهنگ سازی بردارند.

نیروی انتظامی در کنار همین 
فیلم ها و انیمیشن ها توانست 

مفاهیم بسیاری را در جامعه نشر 
دهد و جایگاه باالیی نیز برای خود 
مهیا کند. این در حالی است که در 
هیچ کدام از سریال های تلویزیونی 

که اشاره کوتاهی به اورژانس 
داشته اند حتی فرم رسمی 

اورژانس نشان داده نشده است

پابه پای آتش نشان ها
روایتی از همراهی اورژانس قم با آتش نشانان در حادثه کارخانه شکوهیه
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January2017 ــزل مســکونی ــوکار قمــی من ــوی نیک ــم، بان ــای پزشــکی ق ــث و فوریت ه ــت حواد ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــی جمشــیدی، رواب ــزارش مهد ــه گ ب

خویــش را جهــت ســاخت پایــگاه اورژانــس 115 اهدــاء نمــود. وی دــر ادامــه افــزود: غنچــه گل خوشــرو یکــی از نیکوکارهــای شــهر قــم می باشــد کــه 
منــزل مســکونی خویــش را بــا مســاحت ۳00 متــر دــر دوطبقــه به عنــوان تنهــا دارایــی و ماحصــل دســترنج یک عمــر تــاش خــود و برادــر مرحومــش 
را جهــت احدــاث پایــگاه اورژانــس 115 بــه مجمــع خیریــن ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم اهدــاء نمــود. ایــن بانــوی نیکــوکار قمــی بــا حضــور 
دــر دفتــر مجمــع خیریــن ســامت ضمــن ثبــت قانونــی ایــن عمــل خیــر، ثــواب ایــن اقدــام را بــه برادــر مرحومــش اهدــاء نمــود و آرزوی خویــش را، 

افتتــاح هرچــه ســریع تر ایــن پایــگاه و شــروع خدمــت بــه مردــم منطقــه محــل ســکونتش دانســت.

حــوادث  مدیریــت  مرکــز  رئیــس  شــریفان،  علــی 
بــا  گفتگــو  در  ســبزوار  پزشــکی  فوریت هــای  و 
ــت:  ــبزوار گف ــس س ــوص اورژان ــج« در خص »یک یک پن
از ســه ســال قبــل تاکنــون تغییــرات عمــده و اساســی در 
اورژانــس پیش بیمارســتانی روی داده اســت. تجهیــز 
ــض  ــا و تفوی ــز فوریت ه ــرای مرک ــتقل ب ــاختمان مس س
اختیــارات مالــی بــه مرکــز کــه باعــث تســریع رونــد امــور 
در  وی  اســت.  تغییــرات  ایــن  عمده تریــن  از  شــده؛ 
ــای  ــه ارتق ــوان ب ــرات می ت ــر تغیی ــزود: از دیگ ــه اف ادام

تعــداد پایگاه هــا از 16 بــه 26 پایــگاه نــام بــرد.
پایــگاه  فعالیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  شــریفان 
اورژانــس  پایــگاه  اورژانــس هوایــی اظهــار داشــت: 
هوایــی ســبزوار، نوزدهمیــن پایــگاه هوایــی کشــور 
تاکنــون  و  شــد  افتتــاح  قبــل  ســال  یــک  کــه  بــود 
توانســته خدمــات خوبــی را نیــز ارائــه نمایــد. اورژانــس 
ــت  ــب اس ــوی مناس ــرایط ج ــه ش ــی ک ــی در ایام هوای
در مــاه حــدود 12 ســورتی و در فصــول ســرد ســال 
ــز  ــس مرک ــرواز دارد. رئی ــورتی پ ــت س ــدود هش ــز ح نی
ســبزوار  پزشــکی  فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت 
بــه نــاوگان آمبوالنســی نیــز اشــاره کــرده و گفــت: 
ســبزوار  اورژانــس  آمبوالنس هــای  تعــداد  هم اکنــون 
29 دســتگاه می باشــد کــه در 26 پایــگاه به صــورت 
ــوک  ــزات الکتروش ــتند. تجهی ــتقر هس ــاعته مس 24 س
ــه  ــش یافت ــدد افزای ــه 23 ع ــز از 6 ب ــا نی در آمبوالنس ه
اســت.  وی در ادامــه افــزود: همچنیــن دو دســتگاه 
ــا  ــی از آن ه ــه یک ــده ک ــدازی ش ــز راه ان ــس نی موتورالن

می باشــد. پشــتیبان  دیگــری  و  بــوده  عملیاتــی 

علــوم  دانشــگاه  درمــان  معاونــت  کامرانیــان،  هومــن 
در  گفــت:  »یک یک پنــج«  بــا  گفتگــو  در  ســبزوار  پزشــکی 
ــته،  ــال گذش ــد س ــی چن ــتانی در ط ــس بیمارس ــش اورژان بخ
کــه  اســت  گرفتــه  صــورت  خوبــی  کیفــی  و  کمــی  ارتقــاء 
افتتــاح بیمارســتان جدیــد حشــمتیه و افزایــش تخت هــای 
ــزود: از  ــه اف ــت. وی در ادام ــوده اس ــا ب ــن آن ه ــژه از مهم تری وی
ــودن  ــتقر نم ــش، مس ــن بخ ــده در ای ــات انجام ش ــر اقدام دیگ
ــاه  ــد م ــه در چن ــوده ک ــس ب ــب اورژان ــص ط ــر متخص ــش نف ش
ــن  ــوند و بدی ــه می ش ــا اضاف ــه آن ه ــز ب ــر نی ــر دیگ ــده دو نف آین
ــن در دو  ــن متخصصی ــبانه روزی ای ــتقرار ش ــکان اس ــب ام ترتی

بیمارســتان را خواهیــم داشــت.
ــار  ــبزوار اظه ــکی س ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــت درم معاون
ســالمت،  تحــول  طــرح  شــروع  بــا   92 ســال  از  داشــت: 
بــه  تعــداد تخت هــای بخــش اورژانــس بیمارســتانی از 70 
اســت همچنیــن در ســال 92  یافتــه  افزایــش  تخــت   130
تعــداد مراجعه کننــدگان بــه اورژانــس بیمارســتانی نزدیــک 
بــه 289 هــزار نفــر بــوده اســت؛ ســال 94 نیــز ۳40 هــزار 
داشــته ایم.  بیمارســتانی  اورژانــس  بــه  مراجعه کننــده  نفــر 
ــه 406  ــداد ب ــن تع ــال، ای ــان امس ــا پای ــود ت ــی می ش پیش بین
هــزار نفــر برســد. وی بــا اشــاره بــه خدمــات جدیــد ارائــه 
ازجملــه  جدیــدی  بخش هــای  راه انــدازی  گفــت:  شــده 
ــی  ــاز و آنژیوگراف ــب ب ــی قل ــش جراح ــکی، بخ ــی پزش رادیوتراپ

بوده انــد. خدمــات  ایــن  ازجملــه  بیمارســتان ها  بــه 
و  بیمارســتانی  اورژانــس  تعامــل  بــه  کامرانیــان 
در حــال حاضــر  افــزود:  و  کــرده  اشــاره  پیش بیمارســتانی 
تعامــل بســیار خوبــی بیــن ایــن دو بخــش وجــود دارد و بــا 
بحــث  پیش بیمارســتانی در  اورژانــس  حضــور صددرصــدی 
خدمــات درمانــی، شــرایط خــوب و مطلوبــی برقــرار شــده 
اســت. در ایــن مــدت اورژانــس پیش بیمارســتانی پیشــرفت 
قابل توجهــی داشــته و امکاناتــش نیــز بــروز شــده؛ تعــداد 
آمبوالنس هــا بیشــتر شــده و تجهیــزات درون آن هــا نیــز تکمیــل 
ــس  ــگاه اورژان ــاح پای ــز افتت ــاق نی ــن اتف ــت. مهم تری ــده اس ش
ــح  ــان تصری ــته. وی در پای ــی داش ــار باالی ــه آم ــوده ک ــی ب هوای
کــرد: فضــای همــکاری و کمــک بــه ارتقــاء خدمــات بــه بیمــاران 

کامــاًل دوجانبــه و مثبــت بــوده اســت.

تعداد تخت های 
اورژانس بیمارستانی 

از 70 به 130 تخت 
افزایش یافته است

در سه سال گذشته 
از 16 به 26 پایگاه 

رسیده ایم

معاونت درمان دانشگاه 
سبزوار:

رئیس اورژانس سبزوار:

سبزوار در موقعیتی سوق الجیشی
ــری  ــدودًا 240 کیلومت ــبزوار ح ــا س ــهد ت مش
فاصلــه دارد. از آن طــرف هــم تــا تهــران 650 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــافت اس ــر مس کیلومت
تــا  اســت، ســبزوار  آزادراه  تقریبــًا کل مســیر 
را  تهــران  تــا  و  نیــم  و  ســاعت  دو  را  مشــهد 
حــدود هفــت ســاعتی بایــد گــز کــرد تــا رســید. 
این جــور  بــه  در اصطــالح علــوم جغرافیایــی 
یــا  سوق الجیشــی  می گوینــد:  موقعیت هــا 
ــران  ــت بح ــم مدیری ــتراتژیک! در عل ــان اس هم
ایــن مســئله بســیار حائــز اهمیــت اســت. وقتــی 
می خواهیــم در مــورد مرکــز و ســازمانی صحبــت 
اصلــی اش  رســالت های  از  یکــی  کــه  کنیــم 
منطقــه ای  پــس  اســت،  حــوادث  مدیریــت 
سوق الجیشــی مثــل ســبزوار می شــود یکــی 
از نقــاط حســاس. وقتــی هــم بخواهیــم پایــگاه 
ــن  ــًا ای ــم طبیعت ــیس کنی ــی تأس ــس هوای اورژان
وضعیــت سوق الجیشــی باعــث می شــود کــه 
ســبزوار بشــود یــک اورژانــس هوایــی بســیار مهم 

در میانــه راه تهــران- مشــهد.
ســبزوار چونــان کاروان ســراهای قدیمــی کــه 
ــه  ــود، در میان ــته ب ــافران خس ــاه مس ــن و پن مأم
زائــران  پذیرائــی  بــه  مشــهد  تهــران-  آزادراه 
ــی خســته دل  ــوف نشســته اســت. زائران امــام رئ
اگرچــه  کــه  زائرانــی  نــه،  خســته جان  نــه، 
رئــوف  امــام  امــا دل در گــرو  خســته راهنــد 
ــتگی  ــدن خس ــرای کن ــبزوار را ب ــد و س دوخته ان
راه برمی گزیننــد. هــر ســاله در دهــه آخــر صفــر 
اورژانــس ســبزوار بــا تمــام نیــرو و توانــش، فــرش 
دل را بــر زیــر پــای زائــران امــام رئــوف می گســترد 
تــا رســم مهمان نــوازی را به جــا آورده باشــد.

ــته  ــدی داش ــدی تصاع ــبزوار رش ــس س اورژان
اســت

ــش  ــن آمارهای ــق آخری ــبزوار طب ــس س اورژان
ــس(  ــد )آمبوالن ــده و 29 ک ــت ش ــگاه ثب 26 پای
فعــال دارد. شــگفتی کار اینجاســت کــه ســبزوار 
در ســه ســال اخیــر از 16 پایــگاه بــه 26 پایــگاه و 
29 کــد فعــال رســیده اســت. بایــد اورژانســی کار 
باشــی و پایــگاه افتتــاح کــرده باشــی تــا بفهمــی 
ــه  ــه س ــس در فاصل ــگاه اورژان ــدازی 10 پای راه ان
ــه  ــه هم ــد ب ــت. بای ــکن اس ــدر کمرش ــال چق س
بچه هــای ســتادی و عملیاتــی اورژانــس ســبزوار 
دســت مریزاد گفــت. در مــدت دو روزی کــه در 
اورژانــس ســبزوار بــودم، بچه هــای اورژانــس 
ــرای مــن  ــد. ب ــا بودن ــه و باصف ــًا خوش روحی واقع
کــه بچــه جنوبــم، ایــن همــه صفــا و صمیمیــت 
خوزســتان  و  بوشــهر  بچه هــای  یــاد  بــه  مــرا 

ــت. انداخ
اورژانس هوایی در رأس بود

قوی تریــن و روشــن ترین نقطــه ای کــه در 
اورژانــس ســبزوار بــه چشــم خــود دیــدم، پایــگاه 
ــا کــه در همیــن  ــرای م ــود. ب ــی ب اورژانــس هوای
یــک ســال گذشــته ســه شــهید در اورژانــس 
امیــدواری  جــای  کرده     ایــم،  تقدیــم  هوایــی 
اســت کــه یــک پایــگاه مجهــز اورژانــس هوایــی 
بالگــرد  فــرود  پــد  می کنیــم.  مشــاهده  را 
اســتاندارد بــود و محوطــه اطــراف نیــز عــاری از 
ســاختمان های مرتفــع. بــا کاپیتــان ســوری، 
ســبزوار  هوایــی  اورژانــس  کارکشــته  خلبــان 
صحبتــی کــردم کــه از نــوع صحبتــش پیــدا بــود 

کــه کاربلــد اســت. خیالــم راحــت شــد که ســکان 
اســت  کاپیتانــی  در دســتان  بالگــرد ســبزوار 
کــه حواســش بــه همــه چیــز هســت. ســرهنگ 
هواپیمایــی  جمعــی  را  خــودش  کــه  خلبــان 
چم وخــم  از  کــرد  معرفــی  انتظامــی  نیــروی 
ــی  ــبزوار صحبت های ــی س ــه هوای ــرواز در منطق پ
برایمــان کــرد. کاپیتــان ســوری، پایــگاه اورژانس 
ــن و  ــای ایم ــی از پایگاه ه ــبزوار را یک ــی س هوای
ــت:  ــت و گف ــور دانس ــطح کش ــتاندارد در س اس
ــم و روی  ــرون آورده ای ــه را بی ــات ۳6 نقط مختص
را  منطقــه  و  بســته ایم  دســتگاه  جی پــی اس 
ــبزوار  ــی س ــرد هوای ــیم. بالگ ــی می شناس به خوب
ــرایط  ــا و ش ــب جغرافی ــه مناس ــود ک ــل 412 ب ب
منطقــه اســت. کاپیتــان ســوری زمــان تیــک 
آف بالگــرد ســبزوار را زیــر هشــت دقیقــه اعــالم 
کــرد کــه بــا توجــه بــه نــوع بالگــرد، زمــان خوبــی 

ــت. اس
 137 جــان  نجــات  و  پــرواز  ســورتی   102

مصــدوم
اورژانــس  مســئول  جمال آبــادی،  آقــای 
آمــار  و  چالش هــا  از  نیــز  ســبزوار  هوایــی 
مأموریت هــای هوایــی برایمــان گفــت. اورژانــس 
هوایــی ســبزوار در منطقــه خراســان، بعــد از 
مشــهد دومیــن پایــگاه هوایــی اســت. آمــار 102 
ســورتی پــرواز در مــدت یــک ســال فعالیــت، 
آمــار پایینــی نیســت؛ بایــد خداقــوت گفــت بــه 
ــهد  ــا مش ــران ت ــبزوار. از ته ــی س ــای هوای بچه ه
ــدا  ــت. ابت ــل اس ــی کام ــس هوای ــش اورژان پوش
هوایــی تهــران، ســپس هوایــی ســمنان، بعــد از 
آن اورژانــس شــاهرود و ســپس اورژانــس هوایــی 
ســبزوار اســت کــه زنجیــره پوشــش هوایــی را بــه 

مشــهد متصــل می کنــد.
ــانی  ــبزوار در خدمات رس ــی س ــت هوای اهمی
بــه زوار امــام رضــا )ع( اســت. طبــق آنالیــزی کــه 
در کمیتــه ســفر اســتان خراســان صــورت گرفتــه 
اســت، بیــش از 25 درصــد ســوانح جــاده ای آن 
ــران مشــهد  ــردد زائ ــه مســیر ت ــوط ب منطقــه مرب
اســت. ایــن آمــار زنــگ خطــری اســت بــرای 
ــت  ــزوم تقوی ــا و ل ــیاری از ارگان ه ــئولین بس مس
هرچــه بیشــتر اورژانــس ســبزوار و البتــه نیشــابور 

را نشــان می دهــد.
رئیس مرکز یا پزشک ده-پنجاه؟!

بچه  هــای  بــا  را  ســبزوار  ســفرنامه  اول  روز 
ســتاد  بچه هــای  کردیــم.  شــروع  ســتادی 
ــن  ــد و ای ــا بودن ــرم و باصف ــًا خونگ ــبزوار واقع س
را از ســر عــادت و تعــارف نمی گویــم. چیــزی 
کــرد  جلــب  مــرا  توجــه  کار  ابتــدای  در  کــه 
تماس هــای متعــدد رئیــس اورژانــس ســبزوار 
بــود. دکتــر شــریفان در تمــام مــدت دو روزی 
ــی اش  ــای تلفن ــم، تماس ه ــبزوار بودی ــه در س ک
ــش  ــفرنامه حقیقت ــت! روز اول س ــی نداش تمام
بــه مــا برخــورد! بــا خــودم گفتــم ایــن رســم 
ــری  ــوی خب ــه در گفتگ ــت ک ــوازی نیس مهمان ن
ــل  ــره موبای ــی! یک س ــوش نکن ــت را خام موبایل
دکتــر زنــگ می خــورد حتــی در حیــن مصاحبــه 
نیــز ایشــان گفتگــو را قطــع می کــرد و موبایلــش 
را جــواب مــی داد. کم کــم از محتــوای مکالمــات 
ــا  ــن تماس ه ــاًل ای ــه اص ــدم ک ــه ش ــر متوج دکت
ــبزوار  ــس س ــای اورژان ــت. بچه ه ــخصی نیس ش
توضیــح دادنــد کــه پزشــک ده-پنجــاه )پزشــک 

مشــاور( نداریــم و خــود رئیــس مرکــز -که پزشــک 
عمومــی اســت- تمامــی تماس هــای ده-پنجــاه 

را به طــور شــبانه روزی پاســخ می دهــد.
بــا دکتــر شــریفان کــه در ایــن خصــوص 
صحبــت کــردم، آهــی کشــید و گفــت: دلــم 
به طــور  می ســوزد.  مــردم  و  بیمــاران  بــرای 
متوســط 10 تمــاس در شــبانه روز داریــم و در 
مــاه حــدود 300 تمــاس ده-پنجــاه را پاســخ 
می دهــم. حقیقتــًا کار ســختی اســت کــه وســط 
جلســات و مأموریــت تهــران و هــزار مشــغله کاری 
و خانوادگــی پاســخگوی تماس هــای ده-پنجــاه 
نیــز باشــی. ســبزوار اولیــن مرکــزی بــود کــه 
رئیــس مرکــزش یک تنــه وظایــف پزشــک مشــاور 
را بــه دوش می کشــید. حقیقتــًا جــای خداقــوت 

ــئله. ــن مس ــت ای ــژه داش وی
اختصــاص کدهــای ۳15 بــه ســبزوار کــم 

ــت ــوده اس ب
ــس  ــکاران اورژان ــای هم ــان صحبت ه در می
ســبزوار، یــک گالیــه مشــترک وجــود داشــت 
و آن هــم عــدم تخصیــص اســپرینترهای ۳15 
جدیــد بــه اورژانــس ســبزوار بــود. آقــای غالمــی، 
مســئول نقلیــه اورژانــس ســبزوار این گونــه گفــت 
ــص  ــبزوار تخصی ــه س ــد ب ــد جدی ــا 7 ک ــه تنه ک
ــور  ــس کش ــه را از اورژان ــن گالی ــت. ای ــه اس یافت
داشــتند کــه بــا توجــه بــه فرســودگی ناوگانشــان، 
ــی  ــه منطق ــت و البت ــوده اس ــم ب ــداد ک ــن تع ای
ــز را  ــر مراک ــای دیگ ــداد کده ــار تع ــود. آم ــم ب ه
کــه به طــور شــفاهی داشــتم، بیشــتر از ســبزوار 
ــای  ــر، کده ــای کمت ــا پایگاه ه ــزی ب ــود. مراک ب
بیشــتری نســبت بــه ســبزوار گرفتــه بودنــد. 
دکتــر شــریفان اصــرار داشــت کــه این کمبــود در 

ــود. ــران ش ــا جب ــدی کده ــای بع توزیع ه
مردی که ترس را شرمنده کرده بود

در مــدت دو روزی کــه در ســبزوار بــودم، 
هــم کالم و همســفر بــودم بــا یکــی از راننــدگان 
نقلیــه اورژانــس ســبزوار. آقــای خســروجردی 
از همــکاران نقلیــه اورژانــس ســبزوار بــود؛ 
طــوری  را  ســبزوار  اورژانــس  خســروجردی 
برایــم تشــریح کــرد کــه بچه هــای ســتادی 
تســلط  اصــاًل  نکردنــد!  ســبزوار  اورژانــس 
ــبزوار  ــس س ــای اورژان ــام زوای ــه تم ــی ب عجیب
ــی  ــبزوار را به خوب ــه س ــهر و منطق ــت. ش داش
وضعیــت  از  تحلیل هایــش  و  می شــناخت 
بــه  نزدیــک  بســیار  اورژانــس  مشــکالت  و 
کار  عاشــق  خســروجری  بــود.  واقعیــت 
اورژانــس بــود؛ تعصــب عجیبــی هــم بــه ایــن 
تعریــف  حرفــه داشــت. همــکاران ســبزوار 
می کردنــد کــه خســروجردی عزیــز ســابقًا 
ــه ریــزش قنــات و  ــوط ب در دو ســانحه کــه مرب
ســقوط در قنــات بــوده اســت، داوطلبانــه بــه 
ــدوم را  ــد مص ــان چن ــه و ج ــات رفت ــل قن داخ
نجــات داده اســت، یعنــی کاری کــرده کــه از 
آتش نشــان ها هــم برنیامــده اســت. اصــاًل 
بــرای  بــود  و حاضــر  نمی فهمیــد  را  تــرس 
ــد.  ــدا کن ــودش را ف ــانی خ ــان انس ــات ج نج
ــی  ــه نیروهای ــا خــودم گفتــم کــه اورژانــس ب ب
ــا ایــن روحیــه عملیاتــی نیــاز دارد؛ کاش در  ب
اســتخدام تکنســین های اورژانــس بیشــتر 
بــه روحیــه جنگندگــی و عملیاتــی داوطلبــان 

ــود. ــت ش دق

در مسیر زائران امام رئوف )ع(
چهاردهمین سفرنامه »یک یک پنج« میهمان اورژانس سبزوار شد

درجمع همکاران اداری مرکز اورژانس سبزوار

ناوگان هوایی و زمینی اورژانس سبزوار

 و شهید قلب تپنده تاریخ است. در جمع خانواده شهید رضا
مهری از شهدای اورژانس پیش بیمارستانی

 تکنسین های شیفت پایگاه منطقه سه شهری

 تکنسین های شیفت پایگاه جاده ای شهدای گمنام

قسمت چهاردهم - سبزوار
سفــرنامــه یک یک پنج
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January2017 بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان، روز یکشــنبه 12 دی مــاه ســال جــاری در ســاعت 18 طــی 

ــه نزدیک تریــن واحــد  ــا مصــرف ســموم ارگانوفســفریک اعــالم و بالفاصل ــاغ ب ــا مرکــز پیــام اورژانــس شــهرضا یــک مــورد کاهــش هوشــیاری در ب تماســی ب
امــدادی از پایــگاه شــماره یــک شــهرضا بــه محــل اعــزام شــد. کارکنــان فوریت هــای پزشــکی بــا بررســی اولیــه بیمــار، تشــخیص ایســت قلبــی ریــوی داده و 
عملیــات احیــای قلبــی ریــوی را بــه مــدت 15 دقیقــه انجــام دادنــد کــه ایــن تالش هــا منجــر بــه بازگشــت نبــض و تنفــس بیمــار شــد. ســپس بیمــار جهــت 
ادامــه درمــان و مراقبــت بــه بیمارســتان صاحب الزمــان )عــج( انتقــال داده شــد. گفتنــی اســت علــی باقــری و مســعود اقتداری فــر، تکنســین های حاضــر 

ــد. ــات بوده ان ــن عملی در ای

ــه  ــد نقلی ــئول واح ــی، مس ــد غالم مجی
فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــبزوار در گفتگ ــکی س پزش
 83 ســال  در  گفــت:  »یک یک پنــج« 
تعــدادی آمبوالنــس جدیــد بــه نــاوگان 
زمــان  آن  از  کــه  افــزوده شــده  ســبزوار 
تاکنــون تعویــض نشــده اند و اکنــون 12 
در  وی  می گــذرد.  آن هــا  عمــر  از  ســال 
ــت  ــر هف ــاه اخی ــد م ــزود: در چن ــه اف ادام
دســتگاه آمبوالنــس جدیــد بــه نــاوگان 
ــه  ــد ک ــت هرچن ــده اس ــه ش ــبزوار اضاف س
تعــداد آن هــا کمتــر از نیــاز ماســت امــا 
آن هــا نیــز مشــکالت عدیــده ای دارنــد کــه 

نشــده اند. عملیاتــی  هنــوز 
غالمــی بــه مشــکالت آمبوالنس هــای 
جدیــد اشــاره کــرده و اظهــار داشــت: 
تحویــل  از  مــاه  چندیــن  باوجوداینکــه 
ــوز  ــا هن ــت ام ــته اس ــا گذش ــن آن ه گرفت
بــا  مــا  و  نشــده اند  گــذاری  پــالک 
ــام  ــور انج ــس راه ــا پلی ــه ب ــی ک رایزنی های
داده ایــم اجــازه تــردد آن هــا در ســطح 
شــهر ســبزوار را گرفته ایــم. غالمــی ادامــه 
داد: از دیگــر مشــکالت آن هــا در بحــث 
اینکــه  و  اســت  امکانــات  و  تجهیــزات 
هیچ گونــه پشــتیبانی بــرای آن هــا در نظــر 
ــرای  ــه ای ب ــن برنام ــده همچنی ــه نش گرفت
آمــوزش مســائل فنــی و اســتفاده از آن هــا 

صــورت نگرفتــه اســت.

واحــد  مدیــر  درقدمــی،  رضــا 
حــوادث  مدیریــت  مرکــز  تــدارکات 
در  ســبزوار  پزشــکی  فوریت هــای  و 
»یک یک پنــج«  خبرنــگار  بــا  گفتگــو 
ــازوکار  ــال 91 س ــل از س ــا قب ــت: ت گف
خصــوص  در  مســتقلی  اداری 
پشــتیبانی، تــدارکات و انبــار وجــود 
بــه  وابســته  همه چیــز  و  نداشــت 
تــدارکات دانشــگاه بــود ولــی از زمــان 
اســتقالل امــور مالــی اورژانــس، خرید 
ــورت  ــر ص ــزات راحت ت ــوال و تجهی ام
خصــوص  در  درقدمــی  می پذیــرد. 
داشــت:  اظهــار  تجهیــزات  تهیــه 
بــرای خریــد تجهیــزات، ابتــدا یــک 
ــد از  ــده و بع ــکیل ش ــی تش ــه فن کمیت
بررســی های کارشناســانه اقــدام بــه 

می شــود. خریــد 
مهــم  مشــکالت  از  یکــی  بــه  وی 
در بخــش تجهیــزات اشــاره کــرده و 
گفــت: متأســفانه بعضــی از تجهیــزات 
ــل  ــه معض ــوده ک ــی ب ــکی تحمیل پزش
بزرگــی بــرای مــا هســتند زیــرا مرجعــی 
ــا  ــه آن ه ــه ب ــرات و مراجع ــرای تعمی ب
ــدارکات  ــد ت ــر واح ــدارد. مدی ــود ن وج
اورژانــس ســبزوار تصریــح کــرد: بــا 
توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم 
رهبــری در زمینــه اقتصــاد مقاومتــی، 
ســعی کرده ایــم بعضــی از محصــوالت 
را در ســبزوار تولیــد کنیــم کــه حاصــل 
آن تهیــه کمربنــد عنکبوتــی و یــک 

ــوده اســت. جامبــگ تخصصــی ب

ــس  ــس اداره اورژان ــی، رئی ــا جغتای رض
مدیریــت  مرکــز  پیش بیمارســتانی 
ــبزوار  ــکی س ــای پزش ــوادث و فوریت ه ح
در گفتگــو بــا خبرنــگار »یک یک پنــج« 
مشــکالت  و  کمبودهــا  اکثــر  گفــت: 
مراکــز  دیگــر  بــا  ســبزوار  اورژانــس 
نیــرو،  کمبــود  کــه  هســتند  مشــترک 
ــایل  ــود وس ــوده و نب ــای فرس آمبوالنس ه
ورزشــی مخصــوص در پایــگاه، برخــی 
از عمده تریــن مــوارد آن می باشــد. وی 
در ادامــه افــزود: بــرای کمبــود نیــرو از 
نیروهــای طرحــی اســتفاده می شــود امــا 
گاهــی نیــروی طرحــی نیــز وجــود نــدارد 
نیروهــا، شــیفت های  بــرای  به اجبــار  و 

می شــود. گذاشــته  اضافــه 
ــتانی  ــس اداره اورژانس پیش بیمارس رئی
بــه مشــکالت بی ســیم و خطــوط ارتباطی 
بی ســیم های  گفــت:  و  پرداختــه 
ــتند؛  ــوده هس ــًا فرس ــتفاده تمام مورداس
چنــد  گاهــی  نیــز  ارتباطــی  خطــوط 
متأســفانه  و  می شــوند  قطــع  ســاعت 
مشــکالت  ایــن  رفــع  بــرای  اعتبــاری 
تخصیــص داده نشــده اســت. وی افــزود: 
و  پیش بیمارســتانی  اورژانــس  در  کار 
زندگــی 24 ســاعته در فضــای کوچــک 
پایــگاه، مشــکالت خــاص خــودش را دارد 
کــه کارکنــان اورژانــس مثــل یــک ســرباز 
آن را تحمــل می کننــد و انتظــار دارنــد 
مســئوالن هــم از آنــان بــا همیــن دیــدگاه 

ــد. ــت کنن حمای

فــروغ وحیــدی، کارشــناس مســئول 
ســتاد هدایــت بحــران مرکــز مدیریــت 
پزشــکی  فوریت هــای  و  حــوادث 
خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  ســبزوار 
»یک یک پنــج« گفــت: کارهایــی کــه 
در ســتاد هدایــت بحــران انجــام شــده 
کــه  می شــود  تقســیم  بخــش  دو  در 
یکــی مربــوط بــه شــرح وظایــف ســتاد 
ــه  ــت ک ــی اس ــری کارهای ــت و دیگ اس
ارتقــاء برنامه هــای ســتاد  در جهــت 
ادامــه  در  وی  می گیــرد.  صــورت 
افــزود: بــرای اعزام هــای درون شــهری 
و برون شــهری، یــک دفتــر ویــژه و یــک 
نرم افــزار مخصــوص تهیــه  شــده اســت 
کــه تمــام مشــخصات بیمــار بــه همــراه 
پزشــک اعــزام کننــده، نتیجــه اعــزام، 
مبــدأ، مقصــد و زمــان انتظــار در آن 
ثبــت می شــود و مــواردی کــه نیــاز بــه 

پیگیــری باشــد بررســی می شــود.
ــط  ــه توس ــی ک ــه آمارهای ــدی ب وحی
ــاره   ــود اش ــه می ش ــران تهی ــتاد بح س
آمارهــای  داشــت:  اظهــار  و  کــرده 
اورژانــس ســبزوار به صــورت ماهانــه 
ــان  ــت درم ــرای معاون ــده و ب ــز ش آنالی
ــا،  ــای آن ه ــر مبن ــود و ب ــال می ش ارس
شناســایی  مشــکالت  از  بســیاری 
تصریــح  پایــان  در  وی  می شــوند. 
ایــن  مشــکالت  مهم تریــن  از  کــرد: 
بخــش کمبــود نیــرو و عــدم وجــود 

می باشــد. اداری  اتوماســیون 

ــی  ــت فن ــادی، معاون ــادی عباس آب ه
ــای  ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری مرک
پزشــکی ســبزوار در گفتگــو بــا خبرنــگار 
اورژانــس  گفــت:  »یک یک پنــج« 
وســیعی  حــوزه  ســبزوار  شهرســتان 
و  کوهســتانی  نقــاط  دارای  و  دارد 
کویــری اســت همچنیــن پراکندگــی 
ــای  ــت و راه ه ــاد اس ــتاهای آن زی روس
مواصالتــی آن هــا نیــز مناســب نیســت 
بــه همیــن جهــت دسترســی بــه آن هــا 
و پیــدا کــردن آدرس هــا کار ســختی 
اســت و باعــث می شــود گاهــی اوقــات 
ــر  ــاران حاض ــن بیم ــر بالی ــر ب ــا تأخی ب
شــویم. وی در ادامــه افــزود: ســبزوار 
مشــهد   – تهــران  مواصالتــی  محــور 
اســت و در زمان هــای مختلــف ســال 
خیــل عظیمــی از مســافران از اینجــا 
هیچ گونــه  امــا  می کننــد  عبــور 
ــن  ــه خدمــات در ای ــرای ارائ ــاری ب اعتب

اســت. پیش بینــی  نشــده  زمان هــا 
ــیم  ــکالت بی س ــه مش ــادی ب عباس آب
ــتفاده از  ــزود: اس ــاره کرده و اف ــز اش نی
سیســتم آنالــوگ مشــکالت بســیاری 
دارد و هنــوز هزینــه ای بــرای تبدیــل 
ــه دیجیتــال تعییــن نشــده اســت.  آن ب
ــاه  ــکان ده- پنج ــه پزش ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت: تنهــا پزشــک مــا در ایــن بخــش 
اورژانــس  رئیــس  شــریفان،  دکتــر 
ــر  ــد نف ــه چن ــت ک ــاز اس ــد و نی می باش

ــوند. ــه ش ــش اضاف ــن بخ ــه ای ب

ــز  ــی مرک ــط عموم ــر رواب ــور، مدی ــعید فک س
پزشــکی  فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت 
ســبزوار در گفتگــو بــا خبرنــگار »یک یک پنــج« 
مشــکالت  بــا  عمومی هــا  روابــط  گفــت: 
یک ســو  از  کــه  هســتند  روبــه رو  عدیــده ای 
داشــتن مســئولیت های مختلــف و از ســوی 
ــگاه  ــن جای ــی از ای ــناخت کاف ــدم ش ــر ع دیگ
ــیه  ــز، در حاش ــای مراک ــی از رؤس ــط بعض توس
بــودن آن هــا، اســتفاده از آن هــا در مســائل 
و چــاپ  بنــر  نصــب  مثــل  پیش پاافتــاده ای 
کارهــای تبلیغاتــی برخــی از عمــده مــوارد 
روابــط  افــزود:  ادامــه  در  وی  می باشــد.  آن 
ــار  ــد اختی ــش بای ــام وظایف ــرای انج ــی ب عموم
ــتی  ــود را به درس ــالت خ ــا رس ــته ت ــل داش عم
امکانــات، کالس هــای  برســاند؛  انجــام  بــه 
ــه در  ــص ک ــانی متخص ــروی انس ــی، نی آموزش

اختیــار آن هاســت بســیار محــدود اســت.
فکــور بــه تجهیــزات موردنیــاز بــرای ایــن 
ــت: در  ــار داش ــرده و اظه ــاره ک ــز اش ــه نی حرف
بحــث تجهیــزات ســخت افزاری و نرم افــزاری 
»مربــوط بــه فعالیت هــای روابــط عمومــی« 
اعتبــارات الزم پیــش بینــی نشــده و بعضــًا 
ــی  ــط عموم ــر رواب ــت. مدی ــز اس ــیار ناچی بس
روابــط  اینکــه  بیــان  بــا  ســبزوار  اورژانــس 
ســلیقه ای  اورژانــس  مراکــز  عمومی هــای 
عمــل می کننــد گفــت: بایــد از طــرف ســازمان 
ــتورالعمل های  ــه و دس ــور، برنام ــس کش اورژان
جامــع و مســتقلی تدویــن شــود تــا بــر اســاس 
بازخــورد  و  عمومی هــا  روابــط  وظایــف  آن 

فعالیــت آن هــا تعییــن و مشــخص گــردد.

قابــل  پتانســیل های  از  یکــی 
رتبــه  ســبزوار،  اورژانــس   ذکــر 
ــد  ــث پدافن ــوری در بح ــارم کش چه
غیرعامــل بــود. ســبزوار در ســال 
ــت.  ــته اس ــارم را داش ــه چه 94 رتب
ــم  ــه رفتی ــفرنامه هایی ک ــر س در اکث
ــای  ــهر، رتبه ه ــر کالن ش ــز غی مراک
مختلــف  زمینه هــای  در  را  برتــر 
ــد.  ــاص داده بودن ــود اختص ــه خ ب
عقــب افتــادن مراکــز کالن شــهر 
رتبه بندی هــای  از  بســیاری  از 
اســت؛  جالــب  برایــم  کشــوری 
ــای  ــان از انگیزه ه ــئله نش ــن مس ای
بــاالی کاری در همــکاران مراکــز 

شهرستان هاســت. اورژانــس 
دیســپچ اورژانــس ســبزوار اتاقــی 
ــر  ــود. اکث ــور ب ــک و جمع وج کوچ
ســفرنامه ها  در  کــه  دیســپچ هایی 
یعنــی  بــود!  زنانــه  بودیــم  دیــده 
مشــغول  آن  در  خانــم  همــکاران 
بودنــد. دیســپچ ســبزوار نــه مردانــه 
ــم و  ــکاران خان ــه! هم ــه زنان ــود ن ب
را  توأمــان زحمــت کار در آن  آقــا 
خانم هــا  می کشــیدند.  دوش  بــه 
بانــوان  تنهــا  و صادقــی  غفورنیــا 
دیســپچر اورژانــس ســبزوار بودنــد. 
جــای آن اســت کــه خداقــوت ویــژه 

ــز  ــا در مرک ــالش آن ه ــر و ت ــه صب ب
ــم. ــبزوار بگویی ــام س پی

پایگاه خیرساز انقالب
را  نودهــی  عبــاس  حــاج  نــام 
بســیار از زبــان همــکاران اورژانــس 
بزرگ مــردی  شــنیدم.  ســبزوار 
ــک  ــت و ی ــر اس ــه خی ــت ب ــه دس ک
روســتای  در  را  جــاده ای  پایــگاه 
نــوده انقــالب بنــا کــرده اســت.

بــه  ســفرنامه ها  در  ســابقًا 
خیریــن اورژانس ســاز بســیار دقــت 
مــا  می کردیــم. کمتریــن وظیفــه 
در ایــن نشــریه مطــرح کــردن ایــن 
ــان  ــی از آن ــکری زبان ــزان و تش عزی
را  بیشــترین حجــم خیــر  اســت. 
مشــاهده  الرســتان  اورژانــس  در 
ــس  ــر اورژان ــام خی ــاًل ن ــم. اص کردی
ــه میــان می آیــد، ذهنــم  ســاز کــه ب
بــه ســمت الرســتان مــی رود امــا 
ــن  ــب از خیری ــز بی نصی ــبزوار نی س
ــاده ای  ــس ج ــگاه اورژان ــود. پای نب
نــوده انقــالب یکــی از آن هاســت.

درمانگاه صحرایی
اورژانــس  بحــران  مدیریــت 
قابــل  فعالیت هــای  ســبزوار 
ــی  ــود. یک ــام داده ب ــه ای انج عرض
ــود  ــی ب ــگاه صحرای ــا درمان از آن ه

ــگاه  ــم درمان ــی می گویی ــه وقت البت
صحرایــی خیلــی تفاوت ســاختاری 
مراکــز  صحرائــی  بیمارســتان  بــا 
نــدارد.  کالن شــهر  اورژانــس 
اعتبــار  تنهــا در میــزان  تفاوتــش 
صــرف شــده اســت؛ یعنــی اگــر 
یــک درمانــگاه صحرایــی را از جهت 
ــه  ــادی – و البت ــوله های ب ــداد س تع
تجهیــزات پزشــکی- ارتقــاء دهیــم، 
صحرایــی.  بیمارســتان  می شــود 
دکتــر شــریفان –رئیــس اورژانــس 
ســبزوار- گفــت کــه اگــر اعتبــار 
ــرای  ــه مــا برســد هیــچ مشــکلی ب ب
ــتان  ــه بیمارس ــگاه ب ــای درمان ارتق

نداریــم. صحرایــی 
مرکــز  ســتادی  ســاختمان 
ــبت  ــه نس ــز ب ــبزوار نی ــس س اورژان
البتــه  بــود  آبــاد  مراکــز  دیگــر 
اصلــی  و  اســتاندارد  ســاختمان 
پی ریــزی  مرحلــه  در  ســبزوار 
اعتبــار  معطــل  و  شــده  متوقــف 
فعلــی  ســاختمان  بــود.  مالــی 
فیزیکــی اش  متــراژ  اگرچــه 

به هیچ وجــه  امــا  بــود  خــوب 
اســتانداردهای یــک مرکــز ســتادی 
بــرای مدیریــت حــوادث را نداشــت. 
بنــای ســاختمان قدیمــی بــود و در 
جــای  زلزلــه  مثــل  بحران هایــی 

داشــت. نگرانــی 
ــد  ــه بعی ــت ک ــریفان گف ــر ش دکت
ســاختمان  افتتــاح  می دانــد 
ــی  ــال و حت ــه امس ــتاد ب ــی س اصل
امیدواریــم  برســد.  آینــده  ســال 
کــه اعتبــاری تأمیــن شــود و بحــث 
کــه  ســبزوار  ســتادی  ســاختمان 
ــز  ــک مرک ــول و ارکان ی ــی از اص یک
حــل  اســت  حــوادث  مدیریــت 

شــود.
یادی از شهید رضا مهری

ســبزوار  ســفرنامه  انتهــای 
از  دیــدار  بــه  شــد  منتهــی 
اورژانــس  شــهید  تنهــا  خانــواده 
ســفرنامه ها  در  همیشــه  ســبزوار. 
برایمــان  بخــش  ســخت ترین 
همیــن قســمت اســت. دیــدار از 
و آســیب دیدگان  خانــواده شــهدا 

اورژانــس دلمــان را بــه درد مــی آورد 
می کنــد. جــاری  را  اشــکمان  و 

از  دیــدار  تلــخ  طعــم  هنــوز 
در  آســیب دیده  همــکاران 
اصفهــان  و  لرســتان  ســفرنامه 
قلبــم را بــه درد مــی آورد. دیــدار 
بــا خانــواده شــهید رضــا مهــری 
ــز  ــه افتخارآمی ــخت و البت ــیار س بس
بــود. شــهید مهــری در شــهریور 81 
ــس  ــادف آمبوالن ــه تص ــر حادث در اث
بــا کامیــون و در حیــن ماموریــت 
ــای  ــت. آق ــیده اس ــهادت رس ــه ش ب
باتجربــه  عمومــی  فکور-روابــط 
و  دوســتان  از  اورژانــس ســبزوار- 
ــری  ــهید مه ــی ش ــکاران قدیم هم
مهــری  شــهید  خانــواده  بــوده؛ 
ــتی  ــنایی و دوس ــان آش ــا ایش ــز ب نی

دارنــد. دیرینــه 
ــی  ــور دقایق ــای فک ــاق آق ــه  اتف ب
بزرگــوار  خانــواده  خدمــت  در  را 
ایــن شــهید بودیــم. مثــل دیگــر 
اورژانــس  شــهدای  خانواده هــای 
و  نــام شــهید  عــدم تخصیــص  از 
شــهید  خانــواده  مزایــای  البتــه 
گالیــه  سفرکرده شــان  پــدر  بــر 
داشــتند. از اینکــه بعــد از شــهادت 
ــه و حقــوق  ایشــان حتــی بحــث دی

ــت  ــده اس ــل نش ــان ح ــه ایش ماهان
نیــز گالیــه داشــتند. ایــن گالیه هــا 
کشــور  اورژانــس  به جاســت؛ 
حقیقتــًا بایــد فکــر و چــاره اساســی 
ــس  ــهدای اورژان ــواده ش ــرای خان ب
عزیــزان  ایــن  خانــواده  کنــد. 
اواًل  دارنــد،  اساســی  مشــکل  دو 
دســت  از  بعــد  مالــی  مشــکالت 
غبــار  ثانیــًا  و  عزیزانشــان  دادن 
اینــان  بــر چهــره  کــه  فراموشــی 

. می نشــیند
مــدت  ایــن  در  فکــور  آقــای 
آوار  و  غــم  غبــار  بــود  نگذاشــته 
فراموشــی بــر چهــره ایــن خانــواده 
روابــط  به عنــوان  بنشــیند. 
عمومــی مرکــز اورژانــس و دوســتی 
ــه ایــن  ــوان ب خانوادگــی، در حــد ت
عزیــزان ســر زده بــود امــا بحــث 
شــدن  قطــع  و  مالــی  مشــکالت 
حقــوق ایــن شــهدا و تبدیــل شــدن 
پایــه  حقــوق  بــه  دریافتی شــان 
اســت. بزرگــی  ظلــم  ا  کار،  اداره 

ــه  ــفرنامه از هم ــن س ــان ای در پای
کــه  دارم  درخواســت  مخاطبیــن 
فاتحــه ای بــرای شــادی روح شــهید 

ــد. ــت کنی ــری قرائ ــا مه رض

سبزوار، پیشتاز در پدافند غیرعامل
رتبه چهارم پدافند غیرعامل در رده بندی کشوری از آن سبزوار است

تکنسین های شیفت پایگاه دو شهریدیسپچرهای مرکز پیام سبزوارعملیات مانورانتقال مصدوم از بالگرد هوایی سبزوار تکنسین های شیفت پایگاه شهید چمران 
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بمتربت حیدریه زاهدانآبادان

پنج فوتی و مصدوم در تصادف با کامیون

ســعید بــرات زاده، مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث 
ــا  ــون ب ــادف کامی ــت: تص ــه گف ــکی تربت حیدری ــای پزش و فوریت ه
ــه رشــتخوار، ســه فوتــی و دو مصــدوم  ــه ب پــژو در محــور تربت حیدری
بــر جــای گذاشــت. وی اظهــار داشــت: طــی تمــاس بــا مرکــز پیــام 
تربت حیدریــه در روز شــنبه، 18 دی مــاه در ســاعت 10 و 41 دقیقــه 
ــه اعــزام شــدند.  ــه محــل حادث بالفاصلــه ســه دســتگاه آمبوالنــس ب
بــرات زاده تصریــح کــرد: در ایــن حادثــه ســه نفــر جــان باختنــد و دو 

مصــدوم حادثــه بــه بیمارســتان نهــم دی منتقــل شــدند.

14 مصدوم در واژگونی خودرو

ــز  ــی مرک ــط عموم ــر رواب ــکری، مدی ــدی عس ــزارش محمدمه ــه گ ب
مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی بــم، بــه دنبــال واژگونــی یــک 
ــدند. وی  ــدوم ش ــر مص ــاز، 14 نف ــه غیرمج ــل افاغن ــژو حام ــتگاه پ دس
اظهــار داشــت: ایــن حادثــه در حــدود ســاعت 13 و 46 دقیقــه روز 
ــهر  ــم - ایرانش ــور ب ــری مح ــاه 95 در 70 کیلومت ــنبه، 22 دی م چهارش
یــک دســتگاه  و  آمبوالنــس  رخ داد کــه بالفاصلــه چهــار دســتگاه 
ــه  ــات اولی ــام اقدام ــس از انج ــزام و پ ــل اع ــه مح ــس ب ــوس آمبوالن اتوب
درمانــی و کنتــرل عالئــم حیاتــی، 14 مصــدوم ایــن حادثــه را بــه 

ــد. ــل کردن ــم منتق ــتور ب ــتان پاس بیمارس

یک کشته و سه مصدوم

مرکــز  عمومــی  روابــط  مدیــر  قنواتــی،  احســان  گــزارش  بــه 
در  تصــادف  آبــادان،  پزشــکی  فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت 
ــروح  ــه مج ــته و س ــک کش ــار ی ــمت اروندکن ــه س ــروآباد ب ــاده خس ج
ــورد  ــه برخ ــه ک ــن حادث ــت: ای ــار داش ــت. وی اظه ــای گذاش ــر ج ب
یــک خــودرو پرایــد بــا جــدول و ســپس تیــر چــراغ روی داده بــود در 
ظهــر روز یک شــنبه، 12 دی مــاه رخ داد و پــس از اعــالم خبــر، یــک 
ــزود:  ــی اف ــدند. قنوات ــزام ش ــل اع ــه مح ــه ب ــدادی بالفاصل ــروه ام گ
متأســفانه یــک نفــر از سرنشــینان در محــل فــوت شــد و ســه مصــدوم 
ــدند. ــل ش ــادان منتق ــتی آب ــهید بهش ــتان ش ــه بیمارس ــز ب ــه نی حادث

 11 مجروح در برخورد سه خودرو

بــه گــزارش حمیــد ســرگزی، مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت 
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی در پــی برخــورد یــک دســتگاه 
ــد در  ــا دو دســتگاه خــودروی ســواری پرای ــت پیــکان ب خــودروی وان
ــدوم  ــر مص ــاد، 11 نف ــتای گل آب ــی روس ــک حوال ــل ـ زه ــور زاب مح
شــدند. ســرگزی اظهــار داشــت: ایــن اتفــاق در روز دوشــنبه 20 
دی مــاه و در ســاعت 17 و 11 دقیقــه روی داد؛ پــس از دریافــت 
خبــر، چهــار تیــم امــدادی بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند و پــس از 
ــن  ــتان امیرالمؤمنی ــه بیمارس ــان ب ــه، مصدوم ــات اولی ــام اقدام انج

ــدند. ــل ش ــل منتق ــی )ع( زاب عل

سه فصل مهم خشونت - فصل اول
ماشــینی دــر دــره ســقوط کردــه و راه بنــد 
آمدــه بــود؛ جمعیــت زیادــی از بــاال ماشــین مچالــه 
ــان  ــس آژیرکش ــد. آمبوالن ــا می کردن ــده را تماش ش
ــر یعنــی از دســت رفتــن  ــد. یک لحظــه تأخی می آم
یــک زندگــی؛ اســترس پشــت اســترس. تکنســین ها 
پیادــه شــدند و بدــون هیــچ وقفــه ای به ســوی 
مصدومیــن رفتنــد؛ هرکســی چیــزی می گفــت و تــا 
ــان  ــزا نصیبش ــش و ناس ــت فح ــه می توانس ــا ک آنج
ــن  ــی دوربی ــد؟ یک ــر آمدی ــرا دی ــه چ ــرد ک می ک
ــوی تکنســین آمــد؛ مشــتی محکــم  ــه دســت جل ب
ــود  ــد ب ــی راه بل ــه ســینه اش کوبیــد و هرچــه بدوب ب
بــه او گفــت امــا تکنســین خشــمش را فروخــورد و 

ــت. ــس گذاشــت و رف ــوم را پشــت آمبوالن مصد
سه فصل مهم خشونت - فصل دوم

هنــوز پایــش را از آمبوالنــس بیــرون نگذاشــته که 
چیــزی محکــم بــه شــانه اش می خــورد؛ می خواهــد 
برگردــد و ببینــد چــه اتفاقــی افتادــه کــه ضربــه ای 
و بی رمــق  وارد می شــود. خســته  او  بــر  دیگــر 
دورتادــورش را نــگاه می کنــد؛ چشــم هایی کــه 
خشــم از آن هــا زبانــه می کشــد او را نــگاه می کننــد 
ــر  ــا د ــا او تنه ــه ای؟ ام ــر آمد ــد چــرا دی و می گوین
چهــار دقیقــه خودــش را رســانده و نمی دانــد حــاال 

چطــور بایــد ایــن را بــه آن هــا بگویــد.
سه فصل مهم خشونت - فصل سوم

آمبوالنــس را جلــوی دــرب درمانــگاه پــارک 
ــک  ــه کم ــا ب ــود ت ــه می ش ــه پیاد ــد؛ باعجل می کن
همــکارش بیمــار را بــه داخــل منتقــل کنــد؛ 
درحالی کــه دانه هــای ریــز عــرق پیشــانی اش را دــر 
ــه  ــد ک ــد و برمی گرد ــر می کن ــرم را پ ــرد ف برمی گی
یک بــاره مبهــوت می مانــد؛ تمــام الســتیک های 

ــده اند. ــاره ش ــو پ ــا چاق ــس ب آمبوالن
سیاب خشونت در مراکز درمانی

ــی  ــل جهان ــک معض ــل کار ی ــر مح ــونت د خش
اســت کــه دــر حــال افزایــش اســت؛ بــا وجــود اینکه 
خشــونت ممکــن اســت دــر هــر ســازمانی روی دهــد 
ــب  ــی به مرات ــات درمان ــه خدم ــز ارائ ــر مراک ــا د ام
ــه گــزارش انجمــن  ــوع می پیوندــد. ب ــه وق بیشــتر ب
ــیوع خشــونت محــل کار  ــتاران، ش ــی پرس بین الملل

دــر میــان کادــر درمانــی بــه حدــی افزایش یافته که 
ــد. ــود می دانن ــغل خ ــی از ش آن را جزئ

Ray MM, Ream KA. The dark side of the 
job: Violence in the emergency department. J 
EmergNurs. 2007 Jun

بــا وجــود اینکــه تمامــی کارکنــان درمانــی 
ــه  ــاید ب ــا ش ــد ام ــرار دارن ــرض خشــونت ق ــر مع د
فوریت هــا  تکنســین های  گفــت  بتــوان  جــرأت 
ــرض  ــر مع ــتر د ــان بیش ــت شغلی ش ــر ماهی به خاط
ــرایط  ــر ش ــین ها د ــد؛ تکنس ــرار دارن ــونت ق خش
ــا بیمــاران و همراهانشــان مواجــه  ــی ب بســیار بحران
ــر  ــر د ــراد حاض ــی اف ــه حت ــی ک ــوند؛ زمان می ش
ــی  ــی و روان ــوک های روح ــار ش ــز دچ ــه نی صحن
می شــوند و همیــن مســئله باعــث می شــود تــا 

آمــار خشــونت ها بــاال رود.
مروری بر چند مطالعه آماری

پایه هــای  از  اینکــه فوریت هــای پزشــکی  بــا 
مهــم نظــام ســامت بــه شــمار مــی رود امــا تاکنــون 
ــوص  ــر خص ــی د ــاری جامع ــه آم ــه مطالع هیچ گون
انــواع خشــونت ها بــر روی تکنســین ها صــورت 
ــا  ــته تنه ــال گذش ــد س ــر چن ــت و د ــه اس نگرفت
ــان  ــاری دــر می ــه مطالعــه آم ــد مرکــز اقدــام ب چن
ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــه ب ــد ک ــان نموده ان نیروهایش
ــر ســال 88  ــه د ــن مطالع آذربایجــان شــرقی: ای
بــر روی 160 نفــر از تکنســین های ایــن مرکــز 
انجــام شــد. مشــاهدات حاکــی از آن بــود کــه 
ــار  ــل یک ب ــان حداق حدــود 74/6۳ درصــد از کارکن
ــه رو  ــکل روب ــن مش ــا ای ــان ب ــول خدمتش ــر ط د
شــده اند و از ایــن میــان 71 درصــد خشــونت ها 
کامــی و ۳7 درصــد آن هــا فیزیکــی بودــه اســت. 
طبــق ایــن مطالعــه بیشــترین واکنــش پاســخگویان 
ــه  ــم ب ــرد مهاج ــن ف ــوت کرد ــونت، دع ــه خش ب
آرامــش بودــه اســت و 52 درصــد از کســانی کــه بــا 
فــرد مهاجــم درگیــر شــده اند انگیــزه اصلــی خــود 
ــونت  ــای خش ــری پرونده ه ــن پیگی ــه بود را بیهود
ــر مبنــای مشــاهدات  ــد؛ همچنیــن ب عنــوان کرده ان
ایــن مطالعــه، خشــونت برعلیــه تکنســین های ایــن 
منطقــه دــر حــال افزایــش بودــه و بهتریــن راه حــل 
بــرای پیشــگیری از آن، آمــوزش همگانــی و آمــوزش 

ــده  ــوان ش ــین ها عن ــه تکنس ــونت ب ــرل خش کنت
اســت.

کرمــان: دــر ســال 92 بــر روی 200 نفــر از 
تکنســین های کرمــان مطالعــه مشــابهی انجــام شــد 
کــه طــی آن مشــخص شــد هــر تکنســین حداقــل 
ــده  ــه ش ــل کار مواج ــر مح ــونت د ــا خش ــار ب یک ب

اســت.
دزفــول: دــر ســال 92 بــر روی 144 نفــر از 
انجــام  آمــاری  مطالعــه  دزفــول  تکنســین های 
 65 شــد  مشــخص  آن  اســاس  بــر  کــه  شــد 
ایــن منطقــه، یک بــار  از تکنســین های  درصــد 
دچــار ایــن مشــکل شــده اند. بــر اســاس ایــن 
چنیــن  وقــوع  دایــل  مهم تریــن  مطالعــه، 
ــاالی  ــم ب ــاعته، تراک ــیفت های 24 س ــی ش موارد

ــا تــاش کارکنــان  ــوم پزشــکی اهــواز ب ــط عمومــی مرکــز مدیریــت حوادــث و فوریت هــای پزشــکی دانشــگاه عل ــه گــزارش رضــا رفیعــی، مدیــر رواب ب
پایــگاه اورژانــس جادــه ای شــاه آباد شهرســتان آللــی، حدــود ۳00 متــر زمیــن مــازاد بــر فضــای فیزیکــی ایــن پایــگاه، تبدیــل بــه باغــی بســیار زیبــا شــده 
کــه دــر ایــن بــاغ، انــواع درختــان مرکبــات کاشــته شــده کــه دــر حــال بــه ثمــر نشســتن هســتند؛ همچنیــن کاشــت انــواع ســبزی جات و فضــای ســبز نیــز 

دــر ایــن پایــگاه انجــام  شــده اســت.
بــه گفتــه وی دــر اقدامــی دیگــر حدــود 200 متــر از زمیــن پایــگاه بــه پارکینگــی جهــت پــارک آمبوالنــس و خودروهــای کارکنــان تبدیــل شــده کــه تمــام 
کارهــای انجــام  شــده فــوق، خــارج از برنامــه موظفــی کارکنــان و دــر درازمدــت صــورت گرفتــه کــه ایــن حرکــت جهادــی باعــث شــده تــا پایــگاه فــوق یکــی 

از بهتریــن پایگاه هــای اورژانــس جادــه ای کشــور بــه  حســاب آیــد.

خشونت قامت تکنسین هارا شکسته است
پرونده ای در باب خشونت های فیزیکی بی  شمار علیه تکنسین های اورژانس

کارشناس بازرسی اورژانس مشهد:
صحیــح  ریشــه یابی  عــدم 

خشــونت باعــث افزایــش آمار 
ــت ــده اس آن ش

کارشــناس  علیشــاهی،  محمــد 
نظــارت و بازرســی اورژانــس مشــهد دــر 
خصــوص خشــونت علیــه تکنســین ها 
ــن معضــات  ــی از پیچیده تری ــت: یک گف
ــان بــا  ــه کارکن اورژانــس 115، مواجه
شــرایط بحرانــی و نــا امــن محیــط 
ــزود:  ــه اف ــر ادام ــی اســت. وی د عملیات
خشــونت انــواع مختلفــی دــارد کــه 
ــم  ــی و ه ــات زبان ــم تعرض ــد ه می توان

ــه افزایــش میــزان خشــونت ها  ــا اشــاره ب ضرب وجــرح جســمانی را شــامل شــود. علیشــاهی ب
دــر ســال های اخیــر ادامــه دــاد: متأســفانه در ســال های گذشــته شــاهد افزایش خشــونت علیه 
ــم  ــت آن، عد ــن عل ــاید مهم تری ــه ش ــم ک ــف آن بوده ای ــواع مختل ــر ان ــس د ــای اورژان نیروه
ــا آن باشــد. ــه ب ــرای مقابل ــن مشــکات و عدــم راهکارهــای مناســب ب ــح ای ریشــه یابی صحی

کارشــناس نظــارت و بازرســی اورژانــس مشــهد بــه یکــی از دایــل وجــود ایــن معضــات 
اشــاره کرده و اظهــار داشــت: شــاید بتــوان یکــی از دایــل عمدــه ایــن مســئله را دــر وجــود 
تکنســین ها جســت. هیچ کدــام از تکنســین ها دــر بدــو خدمــت خــود آمــوزش کافــی جهــت 
ــود  ــای موج ــرل تنش ه ــا و کنت ــوارد درگیری ه ــد م ــاص مانن ــای خ ــا صحنه ه ــه ب مواجه
ــد از  ــت می ش ــود داش ــی وج ــن آموزش های ــر چنی ــاید اگ ــه ش ــد ک ــه را فرانگرفته ان درصحن
ــزود: مســئله اساســی  ــروز برخــی درگیری هــا و حوادــث جلوگیــری کــرد. وی همچنیــن اف ب
دیگــر، ضعــف دــر اطاع رســانی دــر خصــوص مســائل قضایــی و انتظامــی بــه عمــوم مردــم و 

ــت. ــان اس ــرح کارکن ــای ضرب وج ــد پرونده ه ــش از 90 درص ــن بی ــه ماند بی نتیج

رئیس اورژانس خوزستان:
برای تکنسین ها پرونده سامت 

تشکیل می شود

شــهیار میرخشــتی، رئیــس اورژانــس 
خوزســتان در خصــوص خشــونت علیــه 
کــه  شــرایطی  کــرد:  بیــان  تکنســین ها 
ــت  ــک موقعی ــود ی ــین وارد آن می ش تکنس
کامــاًل بحرانــی اســت و افــرادی هــم کــه در 
ــتند و  ــران هس ــد در بح ــور دارن ــا حض آنج
حالــت عــادی ندارنــد. وی در ادامــه افــزود: 
ــا  ــدام ب ــرد م ــی ف ــه وقت ــت ک ــی اس طبیع
و  می شــود  روبــه رو  حــوادث  این گونــه 
همیشــه در حالــت بحرانــی بــه ســر می بــرد 

کوچک تریــن برخــوردی می توانــد منجــر بــه درگیــری فیزیکــی شــود.
ــن  ــگیری از ای ــوص پیش ــتان در خص ــس خوزس ــد اورژان ــه جدی ــه برنام ــاره ب ــا اش ــتی ب میرخش
وضعیــت اظهــار داشــت: قــرار اســت بــرای تکنســین ها پرونــده ای تحــت عنــوان ســالمت تشــکیل 
شــود کــه یکــی از گزینه هــای آن، ارزیابــی ســالمت روانــی تکنسین هاســت. امیدواریــم بــا اجــرای 

ایــن طــرح بتــوان قدمــی بــرای پیشــگیری برداشــت.
ــه  ــی ادام ــای انتظام ــا نیروه ــین ها ب ــری تکنس ــه درگی ــاره ب ــا اش ــتان ب ــس خوزس ــس اورژان رئی
ــی  ــروی انتظام ــل نی ــه عوام ــوط ب ــین ها مرب ــتم تکنس ــای ضرب وش ــر پرونده ه ــفانه اکث داد: متأس
اســت به طوری کــه حداقــل در ســال چندیــن پرونــده مربــوط بــه آن هــا داریــم. میرخشــتی افــزود: 
شــاید دلیــل ایــن اتفــاق ایــن باشــد کــه فــرد مأمــور مشــرف  بــه شــرح وظایفــش نباشــد یــا اینکــه 

بخواهــد از لباســش سوءاســتفاده کنــد.
ــه نیــروی انتظامــی بــود نیــز اشــاره کــرده و گفــت: در  وی بــه آخریــن پرونــده ای کــه مربــوط ب
آخریــن پرونــده هرچنــد کــه فــرد محکــوم شــد امــا بــا رایزنی هایــی کــه صــورت گرفــت نهایتــًا او بــه 

جایــی دیگــر منتقــل شــد و بدیــن ترتیــب پرونــده مختومــه شــد!

معاون فنی اورژانس تهران:
از ابتدای امسال 76 تکنسین در تهران دچار ضرب وشتم شده اند

اســماعیل فراهانــی، معــاون فنــی اورژانــس تهــران دــر خصــوص انــواع خشــونت گفــت: خشــونت علیــه تکنســین ها می توانــد دــو نــوع 
ــا همراهــان آن اســت و مــورد بعدــی  اصلــی داشــته باشــد. وی دــر ادامــه افــزود: یکــی از ایــن مــوارد ضرب وجــرح توســط بیمــار ی

توســط رانندــگان و یــا افــراد دیگــر اســت.
ــرای  ــز ب ــر نی ــی دیگ ــزود: بعضــاً دســتگاه های امداد ــه و اف ــاره  کرد ــز اش ــی نی ــای امداد ــر واحده ــا دیگ ــری ب ــه درگی ــی ب فراهان
ــت:  ــار داش ــون اظه ــال تاکن ــای س ــین ها از ابتد ــتم تکنس ــرب وش ــار ض ــه آم ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــاد می کنن ــکل ایج ــین ها مش تکنس

ــد. ــه دیده ان ــده  و صدم ــکلی ش ــن مش ــار چنی ــر دچ ــون 76 نف تاکن
معــاون فنــی اورژانــس تهــران بــا بیــان اینکــه این گونــه مشــکات دایــل متفاوتــی دــارد گفــت: می تــوان یکــی از دایــل عمدــه 
ــوان کــرد. وضعیــت ناپایدــار  ــف تکنســین ها عن ــه وظای ــروز چنیــن مشــکاتی را عدــم آگاهــی مردــم و همراهــان بیمــار نســبت ب ب
ــی از  ــد یک ــود می توان ــم می ش ــرح خت ــه ضرب وج ــاً ب ــترس و نهایت ــاد اس ــه ایج ــر ب ــه منج ــا ک ــت های آن ه ــن و درخواس مجروحی

دایــل دیگــر آن باشــد؛ همچنیــن تأخیــر آمبوالنــس و شــرایط مصدــوم هــم بســیار مؤثــر اســت.
ــوزش  ــا آم ــن کار م ــت: اولی ــه اســت گف ــی صــورت گرفت ــن موارد ــرای پیشــگیری از چنی ــه ب ــی ک ــر خصــوص اقدامات ــی د فراهان
تکنســین ها بودــه اســت کــه بتواننــد صحنه هــای متشــنج را به خوبــی مدیریــت نمودــه و مانــع از ایجــاد درگیــری شــوند. هماهنگــی 
بــا نیروهــای انتظامــی جهــت حمایــت از تکنســین ها بــر ســر صحنه هــای تصادــف و فرهنگ ســازی بــرای عمــوم مردــم نیــز ازجملــه 

دیگــر اقدامــات بودــه اســت.
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واژگونی اتوبوس در نی ریز

بــه گــزارش یوســف علیپوریــان، مدیــر روابــط عمومــی مرکــز 
ــه، 24  ــا در روز جمع ــکی فس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح مدیری
ــاده  ــز و در ج ــر ۳5 نی ری ــوس در کیلومت ــتگاه اتوب ــک دس ــاه ی دی م
ــزارش  ــن گ ــزود: ای ــه اف ــد. وی در ادام ــون ش ــان واژگ ــیراز- کرم ش
ابتــدا بــه مرکــز مدیریــت بحــران اســتان فــارس داده شــد و بــه دلیــل 
ــاالی مجروحیــن، هفــت تکنســین اورژانــس فســا  احتمــال تعــداد ب
بــه همــراه یــک دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس بــه محــل حادثــه اعــزام 
ــان اظهــار داشــت: پــس از انجــام اقدامــات اولیــه،  شــدند. علیپوری
مصدومیــن ایــن حادثــه بــه بیمارســتان ولی عصر)عــج ا...( فســا 

ــدند. ــل ش منتق

هفت مصدوم در جاده کندوان

مرکــز  عمومــی  روابــط  مدیــر  اشــک پور،  ذکریــا  گــزارش  بــه 
مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان مازنــدران، در 
ــک  ــوع ی ــر وق ــاه خب ــه، ۲۴ دی م ــه روز جمع ــاعت ۱۰ و 59 دقیق س
ــن  ــد. ای ــالم ش ــتان اع ــرب اس ــس غ ــام اورژان ــز پی ــه مرک ــادف ب تص
ــد  ــه در دوراهــی مجــالر جــاده کنــدوان بیــن دو خــودروی پرای حادث
و L90 اتفــاق افتــاد و هفــت نفــر مصــدوم شــدند. ایــن حادثــه فوتــی 
نداشــت و مصدومیــن کــه ســه خانــم و چهــار آقــا بودنــد توســط ســه 
ــدند. ــل ش ــوس منتق ــی چال ــتان طالقان ــه بیمارس ــس  ب ــد آمبوالن ک

واژگونی پژو، حادثه آفرید

بــه گــزارش فهیمــه فرجــی، مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریت 
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی شــاهرود، واژگونــی خــودروی پــژو 
ــر جــای گذاشــت. وی اظهــار  405 در شــاهرود هشــت مصــدوم ب
داشــت: ایــن حادثــه در روز چهارشــنبه، 22 دی مــاه در کمربنــدی 
شــاهرود روی داد. فرجــی افــزود: خوشــبختانه ایــن حادثــه فوتــی 
ــا در  ــر از آن ه ــک نف ــه ی ــدند ک ــی ش ــر زخم ــت نف ــت و هش نداش
محــل درمــان شــد و هفــت نفــر دیگــر بــه بیمارســتان امــام حســین 

)ع( اعــزام شــدند.

چهار کشته در برخورد سه دستگاه خودرو سبک و سنگین

بــه گــزارش نویــد مازندرانــی، مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت 
ــمند  ــد، س ــورد پرای ــتان برخ ــکی گلس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ح
و مینی بــوس در محــور بنــدر ترکمــن- آق قــال، چهــار کشــته بــر 
ــه در روز  ــن حادث ــت: ای ــار داش ــه اظه ــت. وی در ادام ــای گذاش ج
چهارشــنبه، 8 دی مــاه در ســاعت 9 و 7 دقیقــه بــه وقــوع پیوســت و 
چهــار کــد آمبوالنــس بــه محــل اعــزام شــدند. مازندرانــی افــزود: ایــن 
ســانحه چهــار فوتــی بــر جــای گذاشــت کــه ســه نفــر آن هــا در محــل 

ــه و یــک نفــر در بیمارســتان جــان باخــت. حادث

ــده  ــوان ش ــین ها عن ــه تکنس ــونت ب ــرل خش کنت
اســت.

کرمــان: دــر ســال 92 بــر روی 200 نفــر از 
تکنســین های کرمــان مطالعــه مشــابهی انجــام شــد 
کــه طــی آن مشــخص شــد هــر تکنســین حداقــل 
ــده  ــه ش ــل کار مواج ــر مح ــونت د ــا خش ــار ب یک ب

اســت.
دزفــول: دــر ســال 92 بــر روی 144 نفــر از 
انجــام  آمــاری  مطالعــه  دزفــول  تکنســین های 
 65 شــد  مشــخص  آن  اســاس  بــر  کــه  شــد 
ایــن منطقــه، یک بــار  از تکنســین های  درصــد 
دچــار ایــن مشــکل شــده اند. بــر اســاس ایــن 
چنیــن  وقــوع  دایــل  مهم تریــن  مطالعــه، 
ــاالی  ــم ب ــاعته، تراک ــیفت های 24 س ــی ش موارد

و  تکنســین ها  اســتراحت  کمبــود  مأموریت هــا، 
بوده انــد. پزشــکی  تجهیــزات  نبودــن  بــه روز 

گیــان: گیــان نیــز یکــی از مراکــزی اســت کــه 
دــر ســال 9۳ مطالعــه آمــاری را بــر روی 1۳0 نفــر 
ــا  ــج یافته ه ــه اســت. نتای از تکنســین ها انجــام داد
حاکــی از ایــن بــود کــه 85 درصــد از آنــان، 
ــه  ــد ک ــه کرده ان ــل کار را تجرب ــر مح ــونت د خش
از ایــن میــزان ۳4/51 درصــد آن خشــونت فیزیکــی 
و 80/5۳ درصــد آن خشــونت کامــی بودــه اســت. 
یکــی دیگــر از نتایــج مهــم ایــن مطالعــه ایــن بودــه 
تکنســین ها هیچ گونــه  ایــن  کــه 92/7 درصــد 
آموزشــی دــر خصــوص مواجهــه بــا خشــونت 

ندیده انــد.

سرچشمه مشکل کجاست؟
ــم  ــل کنی ــکل را ح ــک مش ــم ی ــی می توانی زمان
ــه  ــم. اینک ــز بدانی ــی آن را نی ــمه اصل ــه سرچش ک
بدانیــم چــه مســائلی باعــث بــه وجــود آمدــن 
ــیار  ــع آن بس ــر رف ــوند د ــکاتی می ش ــن مش چنی
را  تکنســین ها  برعلیــه  خشــونت  اســت.  مؤثــر 
ــیم  ــی تقس ــم و اساس ــورد مه ــو م ــر د ــوان ب می ت
ــین ها  ــه تکنس ــکات ب ــن مش ــی از ای ــود؛ بخش نم
ــه و  ــا جامع ــز ب ــه آن نی ــش عمد ــد و بخ برمی گرد

ــد. ــا می کن ــاط پید ــم ارتب مرد
ــکل  ــاد مش ــث ایج ــه باع ــی ک ــن موارد مهم تری
از جانــب مردــم می شــود دــو مســئله بســیار مهــم 
اســت کــه یکــی عدــم آشــنایی مردــم بــا فوریت هــا 
و شــرح وظایــف آن   هاســت و دیگــری شــامل قــرار 
گرفتــن دــر شــرایط بحرانــی می شــود. مورد دــوم از 
دســترس مــا خــارج اســت امــا اگــر بتــوان دــر بعــد 
اول خــوب و قــوی کار کــرد شــاید بشــود مــورد دوم 

را نیــز تحت الشــعاع قــرار دــاد.
نقــش تکنســین ها می تــوان  بــا  دــر رابطــه 
مســائل گوناگونــی را مطــرح نمــود کــه شــاید 
عمده تریــن آن هــا شــیفت های طوالنــی، تراکــم 
عدــم  اســتراحت،  کمبــود  مأموریت هــا،  بــاالی 
آمــوزش مدیریــت، کنتــرل خشــم و بی نتیجــه 

باشــد. پرونده هــای خشــونت  بودــن 
راهی برای خروج

ــد:  ــامی می گوی ــازات اس ــون مج ــه 607 قان ماد
»هرگونــه حملــه یــا مقاومتــی کــه بــا علــم و آگاهــی 
نســبت بــه مأموریــن دولــت دــر حیــن انجــام  وظیفه 
ــود و  ــوب می ش ــرد محس ــد تم ــل آی ــه عم ــان ب آن
ــس  ــال حب ــک س ــا ی ــاه ت ــه م ــازات آن، از س مج
اســت.« هرچنــد ایــن قانــون درخصــوص فوریت هــا 
اجرایــی نشــده و یــا کمتــر شــده اســت امــا 
ــس  ــن  پ ــه از ای ــرد ک ــاذ ک ــری اتخ ــوان تدابی می ت
ــی عینــاً شــبیه آنچــه درخصــوص  ایــن مادــه قانون
ــت  ــان دول ــر کارکن ــا دیگ ــی و ی ــای انتظام نیروه
ــید  ــد پرس ــا بای ــد ام ــال گرد ــود؛ اعم ــرا می ش اج
ــا  ــد راهگش ــی می توان ــون به تنهای ــن قان ــا ای ــه آی ک
باشــد؟ مســلماً جــواب منفــی اســت؛ چــون اساســاً 
ــت.  ــران اس ــاوت از دیگ ــا متف ــت کار فوریت ه ماهی

ــر  ــه ب ــتند ک ــی هس ــم درمان ــن تی ــا اولی فوریت ه
ــا  ــه ب ــوند؛ کســانی ک ــاران حاضــر می ش ــن بیم بالی
ــر  ــن ام ــد و همی ــرم می کنن ــت وپنجه ن ــرگ دس م
باعــث می شــود عواطــف و احساســات اطرافیــان 
نیــز تحریــک شــود. بایــد توجــه داشــت کــه 
ــین ها  ــه تکنس ــی برعلی ــی و فیزیک ــونت کام خش
ــن  ــاً همی ــی اســت و دقیق ــک ناهنجــاری اجتماع ی
ــد آن را  ــه 607 نتوان ــا ماد ــده ت ــث ش ــئله باع مس
ــع یــک ناهنجــاری اجتماعــی  ــرای رف حــل کنــد. ب
ــی  ــی و اجتماع ــاخت های فرهنگ ــا زیرس ــد ابتد بای
ــه،  ــوع حادث ــع پیــش از وق را درســت نمــود؛ درواق
بایــد فکــری بــرای آن کــرد. اگــر مردــم بــا 
ــته  ــنایی داش ــان آش ــف آن ــرح وظای ــا و ش فوریت ه
ــی تعادلشــان  ــرایط بحران ــر ش ــد د باشــند می توانن
را حفــظ کننــد و یــا حداقــل کمتــر شــاهد چنیــن 
ــن  ــه ای ــب جامع ــر غال ــود. تفک ــم ب ــی خواهی موارد
ــرای همیــن  ــر اســت ب اســت کــه تکنســین، بیمارب
هــم اگــر کمــی بــا تأخیــر برســد عصبــی می شــوند 
و بــرای همیــن اســت کــه دــر بعضــی مواقــع اجــازه 
ــد  ــام دهن ــان را انج ــا کارش ــه آن ه ــد ک نمی دهن
و اصــرار می کننــد کــه زودتــر بیمــار را ببریــد. 
ــیما  ــل صداوس ــی کشــور مث ــر مســئولین فرهنگ اگ
ــکات  ــی از مش ــد خیل ــت کنن ــر را درس ــن تفک ای

خودبه خــود حــل می شــود.
امــا یــک نکتــه مهــم دیگــر نیــز وجــود دــارد 
تکنســین ها  کــرد؛  غفلــت  آن  از  نبایــد  کــه 
کســانی هســتند کــه همیشــه فرامــوش شــده اند؛ 
ــار  ــر کن ــا همیشــه از وجــود روانشناســان د آن ه
ــد  ــه بتوانن ــانی ک ــد، کس ــره بوده ان ــود بی به خ
دــر حضورشــان، تمــام آشــفتگی های ذهنی شــان 
ــان دــوره ای  ــرای آن ــد. هیــچ گاه ب ــرون بریزن را بی
گذاشــته نشــده کــه بداننــد چگونــه باید بــا چنین 
شــرایطی روبــه رو شــوند و چطــور می تواننــد 
بــر اســترس های بی شــمار شغلی شــان فائــق 
ــازمان  ــی س ــالوده اصل ــد. آری تکنســین ها ش آین
فوریت هــا هســتند و بایــد مشکاتشــان حــل 

ــا مشــکات ســازمان حــل شــود. شــود ت

محمدرئــوف رضایــی، مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حوادــث و فوریت هــای پزشــکی اســتان کردســتان از برگــزاری کارگاه آموزشــی جهــت آشــنایی 
بــا اورژانس هــای محیطــی خبــر دــاد و گفــت: روز چهارشــنبه 15 دی مــاه، کارگاه آموزشــی اورژانس هــای محیطــی بــا حضــور فعــال ریاســت مرکــز مدیریــت 
حوادــث و فوریت هــای پزشــکی اســتان و بــا شــرکت گســترده تکنســین های اورژانــس برگــزار شــد. وی دــر ادامــه اظهــار داشــت: دــر ایــن کارگاه آموزشــی که 
دــر ســالن دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان برگــزار شــد؛ متخصصیــن طــب اورژانــس، نــکات اورژانســی و مهمــی را دــر خصــوص برق گرفتگــی، صاعقه زدگــی، 
ســرمازدگی، ســوختگی، مســمومیت بــا مونوکســیدکربن و گزیدگــی حشــرات و جانــوران ســمی و گزندــه بیــان نمودــه و اقدامــات الزم و حیاتــی دــر ایــن زمینه 

را بــه تکنســین های فوریت هــای پزشــکی آمــوزش دادنــد.

خشونت قامت تکنسین هارا شکسته است
پرونده ای در باب خشونت های فیزیکی بی  شمار علیه تکنسین های اورژانس

رئیس اورژانس آذربایجان شرقی:
بعد از اعام حکم، رضایت داده 

می شود

روزبــه رجایــی، رئیــس اورژانــس تبریــز 
ــین ها  ــه تکنس ــونت علی ــوص خش در خص
گفــت: خشــونت انــواع مختلفــی دارد کــه 
ــار  ــن بیم ــر بالی ــان ب ــارهای همراه از فش
شــامل  را  آنــان  علیــه  ضرب وجــرح  تــا 
می شــود. وی در ادامــه افــزود: اگــر یکــی 
مشــکلی  چنیــن  دچــار  تکنســین ها  از 
شــوند در وهلــه اول بــه واحــد حقوقــی 
ــپس  ــود و س ــاع داده می ش ــگاه ارج دانش
پیگیــری  شــکایت  قانونــی  مراحــل 

می شــود.
ــای  ــون پرونده ه ــت: تاکن ــار داش ــونت اظه ــف خش ــای مختل ــوص پرونده ه ــی در خص رجای
مختلفــی داشــته ایم کــه تمامــی آن هــا پیگیــری شــده اند؛ ایــن پرونده هــا گاهــی برعلیــه 
حتــی  مــا  افــزود:  وی  بوده انــد.  دیســپچ       ها  برعلیــه  نیــز  آن هــا  از  بعضــی  و  تکنســین ها 
ــم  ــده را ه ــه ش ــین هایمان گفت ــان و تکنس ــه کارکن ــه ب ــی ک ــاظ رکیک ــه الف ــوط ب ــای مرب پرونده ه

نموده ایــم. پیگیــری 
رئیــس اورژانــس آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه اینکــه گاهــی خــود کارکنــان نیــروی انتظامــی 
اقــدام بــه ضرب وجــرح تکنســین ها می نماینــد بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه نیــروی انتظامــی 
بایــد صحنه هــای پرتنــش را در کنــار تکنســین ها مدیریــت کننــد امــا گاهــی نه تنهــا ایــن اتفــاق 

رخ نمی دهــد بلکــه خــود آن هــا نیــز اقــدام بــه ضــرب و شــتم تکنســین ها می نماینــد.
رجایــی در پایــان بــه پیگیــری مســتمر این گونــه پرونده هــا نیــز اشــاره کــرده و افــزود: تمامــی 
ــت  ــرد رضای ــه ف ــم، ب ــالم حک ــد از اع ــواًل بع ــند و معم ــم می رس ــدور حک ــه ص ــه مرحل ــا ب پرونده ه
ــود. ــپس آزاد می ش ــد و س ــش را می گذران ــی از محکومیت ــرد بخش ــم ف ــی ه ــود و گاه داده می ش

تکنسین آسیب دیده شهرستان برخوار:
به محــض دیــدن مــا، حملــه ور 

! ند شد

امــور  مســئول  قدیــری،  حســین 
از   - برخــوار  شهرســتان  پایگاه هــای 
توابــع اصفهــان- در خصــوص ضــرب 
ــه  ــورت گرفت ــه وی ص ــه علی ــتمی ک و ش
بــود گفــت: مأموریتــی بــه مــا اعــالم 
شــد مبنــی بــر اینکــه جوانــی کــه حامــل 
ــیب  ــار آس ــوده دچ ــه ب ــه ترق ــک کیس ی
جــدی در ناحیــه پــا شــده اســت. مــا 
هشــت دقیقــه پــس از دریافــت خبــر بــه 

محــل رســیدیم و پــس از انجــام اقدامــات اولیــه، مصــدوم را بــه بیمارســتان منتقــل نمودیــم کــه 
ــه دلیــل شــدت جراحــات وارده، یــک ســاعت و نیــم بعــد از انتقــال، در بیمارســتان  متأســفانه ب

ــد. ــوت ش ف
قدیــری بــا اشــاره بــه اینکــه طــی تمــاس مجــددی کــه از خانــواده مصــدوم دریافــت نمودیــم 
ــادی در  ــده زی ــیدیم ع ــل رس ــه مح ــه ب ــی ک ــت: زمان ــار داش ــم؛ اظه ــه کردی ــل مراجع ــه مح ب
ــه آمبوالنــس، خســارت های  ــد و به محــض دیــدن مــا حملــه ور شــدند و ب ــان ایســتاده بودن خیاب

ــد و مــا نیــز مــورد ضــرب و شــتم قــرار گرفتیــم. زیــادی وارد کردن
 مســئول امــور پایگاه هــای شهرســتان برخــوار بــه رونــد شــکایت و بررســی پرونــده اشــاره کرده 
و افــزود: اورژانــس، شــبکه بهداشــت و مــا از آن هــا شــکایت کردیــم کــه پرونــده هنــوز بــه مرحلــه 
نهایــی نرســیده اســت امــا طبــق صحبت هایــی کــه صــورت گرفتــه اســت توافــق شــده کــه در 
ازای پرداخــت خســارت و جبــران مافــات رضایــت داده شــود. وی بــا بیــان اینکــه ایــن تنهــا اتفــاق 
نبــوده اســت افــزود: در یــک مأموریــت دیگــر عــده ای بــا قمــه بــه مــا حملــه نمودنــد و این گونــه 

اتفاق هــا در اورژانــس پیــش بیمارســتانی زیــاد مشــاهده می شــود.

تکنسین اورژانس جیرفت:
می گویند همیشه حق با بیمار است!

حســین ســرحدی، تکنســین اورژانــس جیرفــت دــر خصــوص ضــرب و شــتمی کــه علیــه وی صــورت گرفتــه بــود گفــت: مــا 
چهارمیــن آمبوالنســی بودیــم کــه بــه صحنــه اعــزام  شــدیم. عدــه ای یکــی از مصدومــان بدحــال را با ماشــین شــخصی انتقــال داده 
بودنــد کــه متأســفانه جمجمــه وی متاشــی شــده بــود و عمــًا نمی شــد بــرای او کاری انجــام دــاد. وی دــر ادامــه افــزود: هشــت 
نفــر از همراهــان وی به محــض دیدنمــان بــه مــا حملــه ور شــده و مــا را زخمــی کردنــد و بــه آمبوالنــس هــم خســارت وارد کردنــد.

ســرحدی بــا اشــاره بــه رونــد شــکایت از متهمیــن اظهــار داشــت: دانشــگاه دــر همــان ســاعات اولیه بــه آن هــا رضایت دادــه بود 
و مــا مجبــور شــدیم تنهــا به عنــوان شــاکی خصوصــی از آنــان شــکایت نماییــم کــه خــود آن نیــز دردســرهای فراوانــی داشــت 

زیــرا هیچ گونــه آدــرس و اطاعاتــی از آنــان نداشــتیم و تنهــا توانســتیم از طریــق پــاک ماشــین، آن هــا را ردیابــی کنیــم.
تکنســین اورژانــس جیرفــت بــه حضــور نیروهــای انتظامــی بــر ســر صحنــه تصادــف نیــز اشــاره کردــه و بیــان نمــود: از همــان 
ــا تأخیــر 20 دقیقــه ای رســیدند یعنــی زمانــی کــه عمــًا کار از کار  ــا نیــروی انتظامــی تمــاس گرفتــه شــد امــا آن هــا ب ابتدــا ب

گذشــته بــود.
ســرحدی دــر پایــان گفــت: تاکنــون چندیــن بــار ایــن اتفــاق افتادــه اســت کــه همــه آن هــا بــا رضایــت مــا بــه پایــان رســیده اند. 

متأســفانه بــه مــا می گوینــد همیشــه حــق بــا بیمــار اســت و مــا نبایــد اعتراضــی داشــته باشــیم!
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January2017 تکنســین های اورژانــس تهــران، یــک زوج جوانــی را کــه یــک مــاه پیــش ازدــواج کردــه بودنــد از مــرگ حتمــی نجــات دادنــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی

مرکــز فوریت هــای پزشــکی تهــران، صبــح دوشــنبه 27 دی مــاه 1۳95، خبــر مســمومیت بــا گاز مونوکســیدکربن یــک زوج جــوان دــر مهرآبــاد جنوبــی بــه 
مرکــز اطاعــات اورژانــس تهــران مخابــره گردید.حســن عباســی دــر ادامــه افــزود: بافاصلــه گــروه پزشــکی بــا آمبوالنــس بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند و بــا 
اقدامــات به موقــع تکنســین های اورژانــس بعــد از چنــد دقیقــه از شــروع درمــان و اکســیژن درمانــی، ایــن زوج هوشــیاری خــود را بازیافتنــد. بــا توجــه بــه 

وضعیــت حســاس و داشــتن تهــوع و ســرگیجه، بافاصلــه توســط آمبوالنــس اورژانــس 115 بــه بیمارســتان لقمــان منتقــل گردیدنــد.
علــت ایــن حادثــه، ایــراد سیســتم پکیــچ و عدــم اســتفاده از دودکــش مناســب بودــه اســت. الزم بــه ذکــر اســت ناجیــان ایــن زوج جــوان، آقایــان زمانــی 

ــد. ــران بوده ان ــس ته ــی از تکنســین های اورژان و رومیان

یوســف انصاری فــر دــر بهمن مــاه 1۳49 دــر 
ــر  ــف پس ــد. یوس ــد ش ــارس متول ــتهبان ف اس
بــزرگ خانوادــه اســت و حوالــی ســال 70 وارد 
اورژانــس 115 اســتهبان شــده؛ دــر ســال 80 
ازدــواج کردــه و حاصل ایــن ازدــواج، دو دختر 

ــاله اســت. 14 و 12 س
دــر ایــن شــماره از »یک یک پنــج« پــای 
درد دــل خانوادــه ایــن جانبــاز اورژانســی 
ــم  ــنگینی غ ــی از س ــاید کم ــا ش ــتیم ت نشس
ــا  ــم و ب ــوش بگیری ــه د ــا را ب ــکات آنه و مش
آن هــا همدردــی کنیــم. ســامر انصاری فــر، 
برادــر کوچک تــر ایــن جانبــاز اســت کــه 
عمــًا تمــام مســئولیت های منــزل برادــر را از 
زمــان حادثــه بــه دــوش کشــیده و هیــچ گلــه 
ــر  ــواری د ــگار بزرگ ــارد؛ ان ــم ند و شــکایتی ه

ــت. ــی اس ــه موروث ــن خانواد ای
شــما را بــه خواندــن گفتگویــی صمیمــی بــا 
آقــای انصاری فــر، برادــر تکنســین قطــع نخــاع 

اورژانــس فــارس دعــوت می کنیــم.
انصاری فــر  آقــای  »یک یک پنــج«: 
از حادثــه ای کــه بــرای برادرتــان اتفــاق 

افتــاد بگوییــد.
برادرم یوســف دــر تاریخ 2۳ اســفند 8۳ طی 
مأموریتــی جهــت انتقــال بیمــار بــه شــیراز دــر 
حیــن بازگشــت از مأموریــت دــر محور شــیراز- 
سروســتان دچــار واژگونــی بــا آمبوالنــس 
می     شــود. ایشــان از ناحیــه ســاقه مغــز دچــار 
آســیب دیدگی شــدید شــده و پــس از حدــود 
دــو مــاه بســتری دــر بیمارســتان، بــه خانــه باز 
ــه  ــه حرکــت دــارد و ن می گردــد امــا دیگــر ن
تکلــم؛ گرچــه از نظــر احساســی دــرک دــارد 
ــم  ــا خوابیدــن ه ــرای نشســتن ی ــی ب ــا حت ام

نیازمنــد کمــک اســت.
»یک یک پنج«: برای کارهای شخصی چه 

کسی به برادرتان کمک می کند؟
ــرم  ــای دیگ ــر و برادره ــه خواه ــا ک از آنج
ســاکن اســتهبان نیســتند؛ بعــد از ایــن اتفــاق، 
خودــم بــه کارهــای شــخصی برادرم رســیدگی 
ــت  ــه کهول ــرم ب ــر و ماد ــون پد ــم و چ می کن
ــرم  ــر و ماد ــت از پد ــیده اند، مراقب ــن رس س
ــرم  ــای براد ــه بچه ه ــیدگی ب ــن رس و همچنی
دــر روزهــای تعطیلیــم کــه یــک روز درمیــان 
اســت را بــه عهدــه گرفتــه ام. بــا ایــن شــرایط 
متأســفانه هنــوز مجــرد هســتم و شــرایط 

ازدــواج برایــم فراهــم نیســت.
»یک یک پنــج«: رســیدگی اورژانــس 
در طــول ایــن 12 ســال مجروحیــت 
چگونــه بــوده اســت؟ آیــا راضــی 

یــد؟ بوده ا
ــبی از  ــیدگی مناس ــال، رس ــن 12 س ــر ای د
ــده  ــرم نش ــه براد ــبت ب ــس نس ــب اورژان جان
اســت و شــرایط جســمی بدــی داشــته و دــارد. 
برادــرم تکنســین بــود و دــر آن عملیــات، 
زمــان  آن  بــود.  هــم  آمبوالنــس  رانندــه 
ــط  ــتند و فق ــه نداش ــه رانند ــا بیم آمبوالنس ه
ــن  ــر ای ــد. د ــث شــده  بودن بیمــه شــخص ثال
تصادــف، بیمــه شــامل برادــرم نشــد و مزایــای 
ــه او تعلــق نگرفــت؛ حتــی پــس  دیگــر هــم ب
از حدــود 15 ســال کار بــا 15 روز حقــوق 
ــر پیــروی و  ــد البتــه دکت بازنشســته اش کردن
ــد  ــر زدن ــه او س ــار ب ــد ب ــان چن ــر مرادی دکت
ــاری  ــد ب ــر تقــوی چن و از اســتهبان هــم دکت
آمدنــد. بایــد تشــکر ویــژه کنــم از دکتــر 
ــر  ــان و همچنیــن دکت ــر مرادی پیــروی و دکت
ــا  ــد. از آنج ــوش نکردن ــا را فرام ــه م ــوی ک تق

کــه برادــرم جانبــاز 10 درصــد دفــاع مقدــس 
اســت، رســیدگی بنیــاد جانبــازان بــه او بیشــتر 
از رســیدگی اورژانــس اســت. آن هــا حتــی 
ــر کمیســیون پزشــکی  ــه د ــد ک ــاش کردن ت
درصــد جانبــازی یوســف را افزایــش دهنــد که 
چــون از جــای دیگــر مصدــوم شــده  بــود، ایــن 

ــاد. ــاق نیفت اتف
ــی  ــای درمان ــج«: هزینه ه »یک یک پن

یوســف از کجــا تأمیــن می شــود؟
از حقــوق خودــش تأمیــن می شــود گرچــه 
ــکاری    ــا هم ــه ب ــت ک ــال اس ــو س ــود د حد
خانــم دکتــر تقــوی، همســر برادــرم دــر 
بیمارســتان اســتهبان مشــغول بــه کار شــده تا 
ــاً  ــا واقع ــرای زندگــی باشــد ام کمک خرجــی ب
ازکارافتادگــی بــرای کســی کــه جانــش را دــر 
ــد  ــا می کن ــش فد ــان هم وطنان ــات ج راه نج
مناســب نیســت؛ بــا حقــوق و مزایــای برادــرم 
می گــذرد؛  به ســختی  زندگی شــان  واقعــاً 
ــم  ــان ه ــوند و مخارج ش ــزرگ می ش ــا ب بچه ه

بیشــتر می شــود.
»یک یک پنــج«: فرزنــدان جانبــاز بــا 
ــد؟ ــکلی ندارن ــع مش ــن وض ــدر در ای ــدن پ دی

ــاد  ــر ش ــای دیگ ــل بچه ه ــرادرم مث ــران ب دخت
ــا وجــود اینکــه مــن همــه تالشــم را  نیســتند و ب
ــه آن هــا می کنــم امــا دیــدن پــدر  در رســیدگی ب
ــر  ــیار تأثی ــا بس ــه آن ه ــرایط در روحی ــن ش در ای
زمــان  گذاشــته  اســت. دختــر کوچک تــر در 
ــاًل  ــت و اص ــر از 20 روز داش ــدر کمت ــادف پ تص

ــت. ــرده اس ــدر را درک نک ــت پ محب
از  شــما  خواســته  »یک یک پنــج«: 

ــت؟ ــئولین چیس مس
ــکان دارد  ــر ام ــا اگ ــم ت ــئولین می خواه از مس
ــا  ــد ت ــه اش را بدهن ــا دی ــرادرم ی ــنوات ب ــق س ح

ســرمایه ای بــرای بچه هایــش باشــد.
گفتگــو خیلــی بــا عجلــه پــرش کــرده روی 

همســرش...
امــا پــای صحبت هــای همســر ایــن بزرگ مــرد 
ــا  ــتادگی از مرده ــه در ایس ــی ک ــینیم. زن می نش
ــر  ــی همس ــای زندگ ــجاعانه پ ــت و ش ــر اس مردت
ــون  ــته و اکن ــش نشس ــران کوچک ــار و دخت بیم
ــد و هــم چنــد ســالی اســت  هــم درس می خوان
در بخــش اداری بیمارســتان اســتهبان مشــغول 

ــه کار شــده  اســت. ب
ــی  ــان را معرف ــج«: خودت »یک یک پن
کنیــد و از ازدواجتــان برایمــان بگوییــد.

یوســف  همســر  دهقــان،  طاهــره  مــن 
پســرخاله ام  چــون  هســتم.  انصاری فــر 
بــود نســبت بــه هــم شــناخت داشــتیم و بــا 
خصوصیــات اخالقــی همدیگــر آشــنا بودیــم بــه 
همیــن دلیــل ســنتی و ســریع ازدواج کردیــم. تــا 
قبــل از ازدواج تــا حــدودی از وضعیــت جانبــازی 
و ایثارگــری ایشــان باخبــر بــودم ولــی بعــد از 
ازدواج به طــور کامــل مطلــع شــدم و از ایــن بابــت 

بــه خــود می بالیــدم.
ــان  ــرتان را برایم ــج«: همس »یک یک پن
ــای  ــنیدن خصلت ه ــد؛ ش ــف کنی توصی

ــان شــنیدنی اســت. ــان زن مــردان از زب
و  خانواده دوســت  مهربــان،  بســیار  یوســف 
ــه  ــردن ب ــک ک ــود و از کم ــران ب ــواه دیگ خیرخ
دیگــران لــذت می بــرد. او بــا همــه وجــود محبــت 
ــتیم  ــل ازدواج داش ــک روز اوای ــاًل ی ــرد؛ مث می ک
تــوی جــاده از زادگاه پــدری بــه ســمت اســتهبان 
می رفتیــم کــه بــه یــک صحنــه تصــادف برخــورد 
ــدت  ــه به ش ــدوم را ک ــورًا مص ــف ف ــم. یوس کردی
ماشــین خودمــان  بــود ســوار  آســیب  دیــده 

ــتان  ــه بیمارس ــی ب ــیار کم ــدت بس ــرد و در م ک
امام خمینــی )ره( اســتهبان رســاند.

ــبت  ــاس او نس ــج«: احس »یک یک پن
بــود؟ وقتــی  بچه هــا چگونــه  بــه 
ــنید  ــدنش را ش ــدر ش ــر پ ــار خب اولین ب

ــت؟ ــی داش ــه عکس العمل چ
وقتــی خبــر بــارداری مــرا شــنید از خوشــحالی 
در پوســت خــود نمی گنجیــد. او عالقــه شــدیدی 
ــادی  ــت زی ــا محب ــه آن ه ــت و ب ــا داش ــه بچه ه ب
می کــرد. وقتــی شــیفت بــود و یــا مأموریــت، 
چندیــن بــار بــه خانــه تلفــن می کــرد و می گفــت 
ــا او  ــا ب ــر اولمــان( ت ــده نگیــن )دخت گوشــی را ب
حــرف بزنــم؛ خیلــی نگیــن را دوســت دارد. 
ــه،  ــه، عمرم ــن جونم ــت: »نگی ــه می گف همیش
عشــقمه« و وقتــی دختــر دوممــان بــه دنیــا آمــد 
ولــی  می کــرد  تقســیم  بینشــان  را  محبتــش 
نمی دانســت کــه دســت تقدیــر ایــن محبــت را از 
ایــن دو کــودک دو ســاله و ۱۷ روزه می گیــرد. )بــا 

ــراوان( ــدوه ف ان
ــد؛  ــه بگویی ــج«: از روز حادث »یک یک پن

ــی افتاد؟ ــه اتفاق چ
ــاعت  ــدود س ــفند ۱۳۸۳ ح ــه روز ۲۳ اس حادث
فامیــل می دانســتند  داد. همــه  رخ  ۴ صبــح 
ــن  ــه م ــی ب ــی کس ــاده ول ــی افت ــه اتفاق ــه چ ک
ــی زدم  ــگ م ــس زن ــه اورژان ــت. ب ــزی نمی گف چی
می گفتنــد بــاز هــم مأموریــت پیــش آمــده و 
رفتــه مأموریــت و مــن در دلــم آشــوب بــود چــون 
ــاس  ــن تم ــا م ــت ب ــت می رف ــه مأموری ــار ب ــر ب ه
ــم  ــا اینکــه غــروب همــان روز عموی می گرفــت. ت
بــه خانــه آمــد و خبــر را بــه مــن داد. اولــش بــاور 
ــه  ــردم ک ــر میک ــد؛ فک ــده باش ــه زن ــردم ک نمی ک
خدای نکــرده فــوت شــده. بعــد خــودم بــا پــدرم 
ــده  ــزی ش ــه ضربه مغ ــت ک ــم و گف ــاس گرفت تم
ــده  ــتری ش ــژه بس ــای وی ــش مراقبت ه و در بخ
اســت. انــگار دنیــا روی ســرم خــراب شــده بــود. 
حــس کــردم همــه چیــز و همــه کســم را از دســت 
داده ام. گفتــم خدایــا مگــر مــا چنــد ســال اســت 
ــت  ــازه میخواس ــم؟! ت ــم ازدواج کرده ای ــا ه ــه ب ک
ــت  ــن و صحب ــد؛ راه رفت ــل کن ــش را بغ بچه های

ــوس... ــی افس ــد ول ــان رو ببین کردنش
ــص  ــتان مرخ ــی ۴۰ روز از بیمارس ــد از ۳۵ ال بع
و بــه خانــه منتقــل شــد. اوایــل خیلــی ســخت 
ــود و غــذا  ــا تراکئوســتومی ب ــود چــون تنفســش ب ب
خوردنــش بــا تیــوپ معــده. خداونــد بــه مــن تحمــل 
ــود کــه عزمــم را جــزم  و قــدرت و پشــتکاری داده ب
کنــم و چشــمم را بــه مشــکالت ببنــدم و بــه زندگــی 
ادامــه دهــم. نگیــن خیلــی بــه پــدرش عالقــه 
داشــت؛ می گفــت بابــام رفتــه اداره؛ تــا صــدای 
موتــوری از خیابــان می شــنید بــا ســرعت بــه ســمت 
ــا  ــام اومــد«. ت در حیــاط می رفــت و می گفــت: »باب
ــد. ــام اوم ــت: باب ــد می گف ــگ در می آم ــدای زن ص

»یک یک پنــج«: صحبــت آخرتــان را 
بفرماییــد.

و  دیــه  مــورد  در  دارم  تقاضــا  مســئوالن  از 
بازنشســتگی ایشــان کــه واقعــًا حــق ضایــع 
شــده ایشــان اســت، اقدامــات الزم را انجــام 
دهنــد. توقــع زیــادی نیســت کــه ایشــان بــا 30 
ــع  ــن توق ــود و همچنی ــته ش ــوق بازنشس روز حق
ــان  ــیب دیدگی ایش ــه آس ــه دی ــت ک ــادی نیس زی

پرداخــت شــود.

روی خط دیسپچسروقامتان

گمنامی، شیرینی کار در دیسپچ است

یکــی از قســمت های اصلــی اورژانــس یــا بــه 
ــتند  ــپچرها هس ــس، دیس ــانی اورژان ــی پیش عبارت
کــه وظیفــه ای بســیار ســنگینی را بــه عهدــه دارنــد 
و البتــه کمتــر از نیروهــای عملیاتــی هــم بــه چشــم 
ــئولین  ــکاران و مس ــم هم ــه چش ــی ب ــد. حت می آین
خــود! شــاید ســتون ویــژه »روی خــط دیســپچ« هم 
بــه همیــن مناســبت بودــه  اســت. دــر ایــن شــماره 
ــزی  ــابقه تبری ــال و خوش س ــپچر فع ــان دیس میزب
ــور و  ــیه، صب ــون حاش ــراد بد ــی از اف ــتیم. یک هس
ــز،  ــن مرک ــه دیســپچ ای ــز ک ــس تبری ــد اورژان کاربل

ــون اوســت. ــود را مدی ــای خ ــد و ارتق رش
»یک یک پنج«: لطفاً خودتان را معرفی کنید.

محبوبــه زمردــی هســتم؛ ســال 1۳59 دــر تبریــز 
متولــد شــدم. لیســانس پرســتاری از دانشــگاه رشــت 
دــارم. بــا آزمــون اســتخدامی در ســال 80 در پســت 
تکنســین فوریــت پزشــکی وارد اورژانــس آذربایجــان 
و  اپراتــوری  قســمت های  دــر  و  شــدم  شــرقی 
کنتــرل کیفــی هــم فعالیــت داشــته ام. دــو ســال در 
شهرســتان اهــر دــر واحــد دیســپچ مشــغول بودــم و 
بعــد بــا انتقــال بــه تبریــز، دــو ســال دــر بیمارســتان 
ــس از  ــدم و پ ــغول ش ــز مش ــکان تبری ــینا و کود س
ــه دیســپچ برگشــتم. دــر ســال 1۳81  ــاره ب آن دوب
بــا یکــی از تکنســین های اورژانــس ازدــواج کردــم و 
ــارم. ــک پســر سه ســاله د ــر هفت ســاله و ی ــک دخت ی

در  کار  از  بعــد  چــرا  »یک یک پنــج«: 
ــتید؟ ــپچ برگش ــه دیس ــاره ب ــتان دوب بیمارس
بــا اطــاع قبلــی کــه از محیــط و فضــای دیســپچ 
داشــتم وارد شــدم و االن هفت ســال اســت مســئول 
دیســپچ هســتم. کار در دیسپچ و بیمارســتان در دو 
ــط را  ــو محی ــر د ــن ه ــت و م ــاوت اس ــای متف فض
تجربــه کردــه ام و از محیــط دیســپچ راضی تــر بودــم. 
ــار اورژانســی و نجــات  ــه بیم ــت ب ــن خدم ــرای م ب
ــی  ــال خاص ــک ح ــاران، ی ــتقیم بیم ــان غیرمس ج
دــارد. مشــاوره تلفنــی کــه بــه بیمــار یــا همراهــش 
می دهــم، شــرایط و حــال و هــوای خاصــی دــارد کــه 
دــر بیمارســتان هیــچ گاه تجربــه نکردــم. ایــن فضا را 

دوســت دارم.
»یک یک پنــج«: کار در دیســپچ تأثیــری 

هــم در زندگــی شــما داشــته اســت؟
بلــه صددرصــد؛ هــم تأثیــر مثبــت و هــم منفــی. 
تأثیــر منفــی آن، ایــن اســت کــه آدــم را نســبت بــه 
همــه چیــز حســاس می کنــد؛ حوادثــی کــه اتفــاق 
ــت  ــد. درس ــت می کن ــیار ناراح ــا را بس ــد م می افت
اســت کــه نمی بینیــم و دــر صحنــه حضــور نداریــم 
ــا مدت هــا دــر ذهــن  امــا بعضــی از ایــن اتفاقــات ت
ــی  ــه گاه ــت ک ــن اس ــش ای ــر مثبت ــد و تأثی می مان
ــی می افتــد کــه  ــا اتفاقات بیمــاری شــایع می شــود ی
باعــث نگرانــی و اضطــراب عامــه مردــم می شــود امــا 
ــرا  ــم، چ ــورد می کنی ــا آن برخ ــی ب ــی عاد ــا خیل م

ــی نیســت! ــم موضــوع مهم ــه می دانی ک
»یک یک پنــج«: کار در دیســپچ را بــرای 

مــا توصیــف کنیــد.
ــت؛  ــریع و درس ــش س ــی واکن ــس یعن کًا اورژان
چــه مســتقیم دــر صحنه باشــی، چــه در بیمارســتان 

ــا شــرایط کاری دــر دیســپچ کمــی  ــا دیســپچ ام ی
ــا  ــح ب ــریع و صحی ــوان س ــد بت ــت. بای ــخت تر اس س
مردــم صحبــت کنــی و درســت تشــخیص دهــی تــا 
ایــن راهنمایــی تأثیــر داشــته  باشــد. درکل دیســپچ 
یــک محیــط استرس زاســت؛ بــا اینکــه صدــای 
ــه ممکــن اســت مضطــرب  ــگ زد ــه زن شــخصی ک
ــی  ــد بتوان ــد، بای ــا جیغ ودــاد صحبــت کن باشــد و ب
آرامــش خودــت را حفــظ کنــی و او را هــم آرام 
کنــی؛ مدیریــت دــر ایــن زمــان بســیار مهــم اســت.
در  کار  ســختی های  از  »یک یک پنــج«:   

ــد. ــتر بگویی ــپچ بیش دیس
ــی  ــم آگاه ــر دیســپچ، عد ــن مشــکل د اصلی تری
مردــم از اورژانــس اســت؛ آمــوزش همگانــی دــر این 
ــتی از  ــناخت درس ــم ش ــت و مرد ــم اس ــه ک زمین
ــد. بیشــتر تماس هــا، غیــر اورژانســی  اورژانــس ندارن
ــا مشــاوره حــل می شــود امــا فــرد اصــرار  اســت و ب
دــارد بــه اعــزام آمبوالنــس؛ این اصــرار معمــوالً برای 
مــوارد نه چندــان اورژانســی اســت. ایــن مــوارد 
بایــد دــر رســانه ها به خصــوص تلویزیــون کــه 
تأثیرگــذاری بیشــتری روی مردم دــارد آموزش داده  
شــود. درواقــع فرهنــگ اســتفاده از اورژانــس بایــد به 

مردــم آموختــه شــود.
کمبــود  دیســپچ،  مشــکات  از  دیگــر  یکــی 
ــا  ــز ب ــتر مراک ــم بیش ــر می کن ــه فک ــت ک ــرو اس نی
ایــن مشــکل مواجــه باشــند؛ البتــه دــر تبریــز دــر 
یکــی دــو ســال گذشــته تــا حدودــی ایــن مشــکل 
مرتفــع شــده امــا هنــوز هــم دــر کشــور جــای کار 
دــارد. از دیگــر ســختی های کار دــر دیســپچ و 
ــت.  ــرای خانم هاس ــب کاری ب ــس، ش ــر اورژان کًا د
به خصــوص ســن کــه بــاال مــی رود، شــب کاری 
ــی آورد. ــن م ســخت می شــود و راندمــان کاری را پایی
ــد؟  ــیون داری ــا اتوماس ــج«: آی »یک یک پن
اورژانــس  بــرای  اتوماســیون  محاســن 

ــت؟ چیس
ــیون  ــتم اتوماس ــه سیس ــود ک ــالی می ش ــک س ی
داریــم و بــا ایــن تکنولــوژی دــر دیســپچ و اپراتــوری 
خیلــی راحــت هســتیم. اتوماســیون باعــث شــده کــه 
هــم ســروصدای محیــط کار بســیار کــم شــده و هــم 
ســرعت عمــل زیــاد شــود. حســن دیگــر ایــن  اســت 
کــه آدرس و مشــکل بیمــار را دســتی وارد نمی کنیم 
و بــا زدــن یــک تیک، مشــکل بیمار لیســت می شــود 
و درصــورت تمــاس بــا تلفــن ثابــت، آدرس هــم ثبت 

می شــود.
مــورد  در  نظرتــان  »یک یک پنــج«: 

چیســت؟ اورژانــس  شــدن  ســازمان 
بــه نظــر مــن اســتقال اورژانــس خیلــی می توانــد 
خــوب باشــد امــا چــون یــک ســازمان نوپایــی اســت 
ــارد.  ــود را د ــاص خ ــی مشــکات خ ــا مدت ــاً ت قطع
ــث  ــه بح ــت ک ــن اس ــا ای ــکاران م ــه هم اآلن دغدغ
مالــی و مزایــای تکنســین ها چطــور می شــود؟ 
ــس حفــظ می شــود  ــر اورژان ــای کار د ــه و مزای یاران

یــا تبدیــل یــا حــذف!
ــت  ــان الزم اس ــه نظرت ــج«: ب »یک یک پن
دیســپچرها گاهــی هــم بــه عملیــات اعــزام 

شــوند؟
بــه خاطــر آشــنا شدنشــان با صحنــه حادثه شــاید 
الزم باشــد. دــر ایــن صــورت دیگــر به راحتــی صحنه 
را قضــاوت نمی کننــد و شــاید خیلــی از مواردــی کــه 
بــه نظرشــان ناچیــز می آیــد، جدی تــر بگیرنــد. الزم 
اســت حداقــل ســالیانه چنــد مــورد را بــه عملیــات 

بروند.
»یک یک پنج«: کار در دیسپچ در زندگی 

شخصی شما مشکلی ایجاد نکرده است؟
ــتن  ــا داش ــوص ب ــن زن به خص ــد بود کًا کارمن
بچــه ســخت اســت. اگــر شــیفت شــب هــم اضافــه 
شــود، مشــکات خــاص خودــش را دــارد کــه فقــط 
ــن  ــد ای ــتند می توانن ــن هس ــه این چنی ــاغلی ک مش
مشــکات را دــرک کننــد امــا مــن چــون با همســرم 
ــه و نگهدــاری  ــا هــم دــر کار خان همــکار هســتم، ب
شــیفت هایمان  و  می کنیــم  همــکاری  بچه هــا 
را طــوری تنظیــم می کنیــم کــه کنــار بچه هــا 
باشــیم؛ البتــه ایــن هــم از مزایــای همــکار بودــن بــا 

همســر اســت.
ــا کار  ــا ب ــورد بچه ه ــج«: برخ »یک یک پن
ــا از  ــت؟ آی ــور اس ــما چط ــیفت های ش و ش

ــد؟ ــرکار نروی ــد س ــما نمی خواهن ش
 پســرم کــه هنــوز کوچــک اســت و درک درســتی 
ندــارد امــا دختــرم دوســت دــارد و دــر بازی هایــش 
و  درمــی آورد  آمبوالنــس  و  تکنســین ها  ادــای 
ــار  ــا افتخ ــی ب ــت حت ــن کار اس ــه ای ــد ب عاقه من
ــد. ــرش می گوی ــر و ماد ــتانش از کار پد ــوی دوس جل
دــر انتهــا یــک گفتگــوی کوتــاه بــا همســر ایشــان 

داریم:
»یک یک پنج«: لطفاً خودتان را معرفی کنید.

ــز  ــر تبری ــال 1۳54 د ــیف اله زاده، س ــی س مرتض
متولــد شــدم؛ کاردانــی بیهوشــی و کارشناســی 
ــین  ــمت تکنس ــا س ــال 81 ب ــارم؛ س ــتاری د پرس
ــس  ــمی اورژان ــتخدام رس ــکی اس ــای پزش فوریت ه
تبریــز شــدم و زندگــی  متأهلــی  بــا همــکارم را 

ــت دارم. دوس
یــک  بــا  زندگــی  »یک یک پنــج«: 
اســت؟ چگونــه  نظرتــان  بــه  دیســپچر 

از نظــر یــک فــرد عادــی ازدــواج بــا همچنیــن زنی 
چــون تحصیلکردــه اســت و آشــنا بــه بخــش درمــان 
و اطاعاتــی دــارد که در زندگی روزمــره کاربرد دارد، 
خــوب اســت؛ گرچــه شــیفت شــب ســخت اســت 
ــتیم  ــک ارگان هس ــر ی ــون د ــن، چ ــر م ــا از نظ ام
بیشــتر شــرایط کاری همدیگــر را دــرک می کنیــم. 
شــیفت ها را بــا توافــق هــم انتخــاب می کنیــم. 
ــا مســائلی مواجــه  ممکــن اســت دــر محیــط کار ب
ــائل  ــن مس ــود؛ ای ــی ش ــث ناراحت ــه باع ــویم ک ش
ــوب  ــرا خ ــم او م ــم. ه ــرک می کنی ــی د را به خوب
دــرک می      کنــد هــم مــن او را. ایــن دــرک متقابــل 
نکتــه مهمــی دــر زندگــی زناشــویی اســت. ممکــن 
اســت اگــر همســرم همــکارم نبــود، دــرک شــرایط 
ــرک  ــش قابل د ــن برای ــاص کاری م ــکات خ و مش
ــه  ــارم و ب ــت د ــی دوس ــی ام را خیل ــد. زندگ نباش

همســرم افتخــار می کنــم.

دیسپچر مجرب تبریزی در گفتگو با »یک یک پنج« پای درد دل     های خانواده انصاری فر، تکنسین قطع نخاع اورژانس فارس

زیر آوار فراموشی!
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گیــان،   115 اورژانــس  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــم  ــر مراس ــگاه د ــن دانش ــان ای ــاون درم ــاد، مع ــین اتح حس
و  حوادــث  مدیریــت  مرکــز  رؤســای  معارفــه  و  تودیــع 
فوریت هــای پزشــکی گیــان ضمــن تقدیــر از زحمــات حمیــد 
ــاره  ــا اش ــس 115 و ب ــابق اورژان ــس س ــی، رئی محمدی کجید
بــه عملکــرد وی دــر طــی دــوران تصدــی ایــن پســت، تصریــح 
کــرد: تخصصــی دیدــن کارهــا موجــب ارتقــاء می  شــود و قطعــاً 
طــب اورژانــس می توانــد بــه پیشــبرد کارهــا کمــک بیشــتری 
کنــد و ایــن تغییــر و تحــوالت صرفــاً بــه همیــن منظــور اتفــاق 

ــه اســت. افتاد
حســین اتحــاد بــا اشــاره بــه اجــرای پایلــوت طــرح 
ــن خصــوص نیازمندــی  ــر ای تروماســنتر دــر گیــان گفــت: د
بیشــتری بــرای مدیریــت اورژانــس پیش بیمارســتانی احســاس 

می شــود.
ــان  ــا بی ــان ب ــوم پزشــکی گی ــان دانشــگاه عل ــاون درم مع
اینکــه رشــته طــب اورژانــس یــک رشــته نوپــا دــر ایران اســت، 
ــر کشــور  ــود را د ــگاه خ ــوز جای ــته هن ــن رش ــرد: ای ــار ک اظه

ــت. ــه اس ــا نکرد ــل پید ــور کام به ط
اتحــاد دــر ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه تقویــت 
ســتاد هدایــت شــدیداً مــورد توجــه معــاون درمــان و ریاســت 
ــوزش  ــای آم ــد، ارتق ــان می باش ــکی گی ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــس  ــکان اورژان ــتانی و پزش ــش بیمارس ــس پی ــان اورژان کارکن
بیمارســتانی را نیــز جــزء برنامه هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی 

گیــان عنــوان کــرد.
پایلــوت  به عنــوان  گیــان  اســتان  دــاد:  ادامــه  وی 
ــس  ــت اورژان ــم اهمی ــن مه ــت و ای ــا اس ــتم تروم ــرح سیس ط

می کنــد. دوچندــان  را  پیش بیمارســتانی 
ــای  ــاختار اورژانس ه ــود س ــتار بهب ــه خواس ــر ادام ــاد د اتح

ــد. ــاری ش ــای ج ــی و فراینده ــاظ فیزیک ــتانی، از لح بیمارس
ــر گــروه طــب اورژانــس دــر  ــه حضــور مؤث ــا اشــاره ب وی ب
ــینای رشــت  ــی پورس ــز آموزشــی درمان ــس مرک بخــش اورژان
گفــت: انتظــار داریــم روحــی که دــر اورژانــس پورســینا دمیده 
دــر ســایر بیمارســتان ها نیــز دمیدــه شــود تــا شــاهد افزایــش 
ــی  ــز درمان ــر مراک ــه خدمــات د ــان ارائ ــت و کاهــش زم کیفی

باشــیم.
ــه ذکــر اســت کــه پیمــان اســدی- متخصــص طــب  الزم ب
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــس و عض اورژان
ــک،  گیــان- طــی حکمــی از ســوی شــاهرخ یوســف زاده چاب
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان بــه ســمت سرپرســت 
مرکــز مدیریــت حوادــث و فوریت هــای پزشــکی دانشــگاه 
ــد  ــن حمی ــش از ای ــد. پی ــوب ش ــان منص ــکی گی ــوم پزش عل
ــی و مســمومیت ها  ــی، متخصــص پزشــکی قانون محمدی کجید

ــود. ــئولیت ب ــن مس ــار ای عهده د

ــکی  ــای پزش ــث و فوریت ه ــت حواد ــز مدیری ــس مرک رئی
ــس 115 شــاهرخت  ــگاه اورژان ــاح پای ــی از افتت خراســان جنوب
ــوه  ــتان زیرک ــس 115 شهرس ــگاه اورژان ــومین پای ــوان س به عن
بــا کمــک خیریــن خبــر دــاد و افــزود: ایــن پایــگاه دــر زمینــی 
بــه وســعت 2 هــزار و 400 مترمربــع، زیربنــای 140 مترمربــع 
و بــا هزینــه 150 میلیــون تومــان احدــاث شــد کــه ایــن هزینــه 
ــوی  ــتان از س ــامت اس ــن س ــع خیری ــای مجم ــا پیگیری ه ب
صندــوق خیریــه شــرکت خدمــات انفورماتیــک پرداخــت شــده 

اســت.
علــی دلخروشــان بــا اشــاره بــه هزینــه ۳0 میلیــون تومانــی 
جهــت تأمیــن تجهیــزات ارتباطــی، ادــاری و رفاهــی ایــن پایگاه 
ــتگاه  ــک دس ــوق، ی ــای ف ــر هزینه ه ــاوه ب ــرد: ع ــح ک تصری
آمبوالنــس بــا تجهیــزات پزشــکی و هزینــه 250 میلیــون 
ــت  ــد جه ــکی بیرجن ــوم پزش ــگاه عل ــرف دانش ــان از ط توم

ــت. ــه اس ــاص یافت ــگاه اختص ــن پای ــازی ای راه اند
افتتاح پایگاه اورژانس جاده ای میلک

ــکی  ــای پزش ــز فوریت ه ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــع  ــاحت 600 مترمرب ــه مس ــی ب ــر زمین ــگاه د ــن پای ــل، ای زاب
ــن  ــی از خیری ــط یک ــن توس ــن زمی ــت. ای ــده اس ــاث ش احد
ــغ  ــن جهانتی ــوم حس ــام مرح ــک به ن ــتای میل ــرم روس محت
فرزنــد کدخدــا ســیاهخان صرفــاً جهــت احدــاث پایــگاه 
ــا  ــل اهد ــکی زاب ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــه ای ب ــس جاد اورژان
شــده اســت. معصومــه گلــزاری بــا بیــان اینکــه جهــت احدــاث 
ــا و  ــع زیربن ــاحت 95 مترمرب ــا مس ــگاه ب ــن پای ــاختمان ای س
ــون  ــر 1۳0 میلی ــغ ب ــی بال ــازی مبلغ ــع محوطه س 200 مترمرب
ــارات اســتانی و جــاری دانشــگاه هزینــه  تومــان از محــل اعتب
ــز  ــس مجه ــک دســتگاه آمبوالن ــرد: ی ــح ک ــده   اســت تصری ش
ــا  ــتانی ب ــس پیش بیمارس ــات اورژان ــه خدم ــزات ارائ ــه تجهی ب
هزینــه ای بالــغ بــر 150 میلیــون تومــان در ایــن پایگاه مســتقر 

شــده  اســت.
)تکنســین  عملیاتــی  نیــروی  نفــر  شــش  افــزود:  وی 
فوریت         هــای پزشــکی( کــه دــارای تحصیــات دانشــگاهی 
می      باشــند دــر ایــن پایــگاه مشــغول بــه خدمــت هســتند.
ــس 115  ــگاه اورژان ــتمین پای ــگاه را بیس ــن پای ــزاری ای گل
دانشــگاه علــوم پزشــکی زابــل و ســومین پایــگاه اورژانــس 115 
ــر  ــاوه ب ــرد: ع ــان ک ــت و خاطرنش ــد دانس ــتان هیرمن شهرس
اینکــه حوادــث ترافیکــی، محورهــای اصلــی و فرعــی منطقــه را 
ــس پیش بیمارســتانی را  ــارد، خدمــات اورژان تحــت پوشــش د

بــه اهالــی روســتاهای مجــاور نیــز ارائــه خواهــد کــرد.

مرکــز   115 اورژانــس  تکنســین  های 
کهگیلویــه و بویراحمــد دــر راســتای وظیفــه 
ذاتــی خــود بــا عبــور از مناطــق ســخت          گذر 
ســیل وکلوار بــا تــاش 12 ســاعته، مادــر باردــار 

و نوزادــش را از مــرگ نجــات دادنــد.
ــه  ــس کهگیلوی ــس اورژان ــر، رئی ــال پورانف ج
و بویراحمــد از تــاش تکنســین        های اورژانــس 
115 بــرای نجــات جــان مادــر باردــار دــر 
ــق  ــت: طب ــاد و گف ــر د ــیل وکلوار خب ــه س منطق
از  خوردــه  کاغ  روســتای  از  تلفنــی  تمــاس 
بخــش ســیل وکلوار دــر ســاعت 17 و ۳4 دقیقــه 
بــا مرکــز اورژانــس 115 یاســوج مبنــی بــر نیــاز 
ــر باردــار 25 ســاله بافاصلــه  بــه کمــک ماد
ــروزی  ــان به ــار آقای ــگاه دمچن ــین های پای تکنس

ــدند. ــزام ش ــل اع ــه مح ــقدم ب و پیش
 پورانفــر ادامــه دــاد: بــه دلیــل شــرایط 
ــد از  ــه، بع ــن منطق ــر بود ــتانی و برف گی کوهس
چهــار ســاعت تــاش و ایثــار و عبــور از گردنــه و 
ــین های  ــر، تکنس ــه و برف گی ــخ زد ــای ی جاده ه
اورژانــس خــود را بــه محــل مــورد نظــر رســانده 
ــی،  ــم حیات ــرل عائ ــه و کنت ــس از معاین ــه پ ک
باردــار  ایــن زن  متوجــه شــرایط اضطــراری 
می               شــوند و پــس از اقدامــات اولیــه درمانــی 
ــز  ــمت مرک ــه س ــار را ب ــر بارد ــی، ماد و حمایت

اســتان انتقــال می      دهنــد.
ــوالک  ــود ک ــت وج ــه عل ــت: ب ــان داش وی بی
و بــارش شــدید بــرف بعــد از شــش ســاعت 
بیمــار   ،115 اورژانــس  تکنســین  های  تــاش 
یاســوج  )ع(  ســجاد  امــام  بیمارســتان  بــه 
انتقــال و مادــر باردــار بــه بخــش زایشــگاه 
ــه  ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــه ش ــل داد تحوی
ــه  ــل برد ــاق عم ــه ات ــه ب ــور بافاصل ــار مذک بیم
ــاش  ــا ت ــوزاد ب ــر و ن ــبختانه ماد ــد و خوش ش
همــکاران  و   115 اورژانــس  تکنســین های 

بیمارســتان دــر صحــت و ســامت کامــل بــه ســر 
. نــد می       بر

رئیــس اورژانــس یاســوج بــا بیــان اینکــه زمان 
ایــن مأموریــت بــه خاطــر شــرایط جــوی و بــارش 
ــا پیمایــش ۳10 کیلومتــر دــر  بــرف و کــوالک ب
طــی 12 ســاعت بــه طــول انجامیــد، تأکیــد 
کــرد: به خاطــر شــرایط   جغرافیایــی و کوهســتانی 
بودــن منطقــه، وجــود روســتاهای دــور افتادــه و 
ــار  ــای کمک د ــد آمبوالنس       ه ــخت                   گذر نیازمن س

بــه روز و بیشــتری هســتیم.
ــا  ــر ت ــی نفس گی ــت در عملیات موفقی

ــگاه ــه پرت لب
عبدالمطلــب پیشــقدم، یکــی از دــو تکنســینی 
ــان  ــر، ج ــات نفس گی ــن عملی ــر ای ــه د اســت ک
ــا بیــان  ایــن مادــر و نــوزاد را نجــات دــاد. وی ب
ــت دیگــر  ــک مأموری اینکــه دــر ســال جــاری ی
ــت،  ــه اس ــام داد ــرایطی انج ــن ش ــا چنی ــز ب نی
گفــت: ایــن عملیــات بــا اعــام دیســپچ از 
ســاعت پنــج عصــر شــروع شــد کــه مــا بافاصلــه 
اعــزام شــدیم امــا راه هــم طوالنــی بــود و 
ســخت گذر حتــی چنــد بــار بــه دلیــل لغزندگــی 
جادــه تــا لبــه پرتــگاه       رفتیــم کــه همــکارم دــرب 
آمبوالنــس را بــاز کــرد کــه دــر صــورت ســقوط، 
جــان خــود را نجــات دهــد. خدــا را شــکر بــا هــر 
ــا  ــات پید ــان نج ــم خودم ــود، ه ــه ب ــختی ک س
کردیــم و هــم جــان مادــر باردــار را نجــات 

ــم. دادی
ــه  ــن اینک ــان کرد ــن خاطرنش ــقدم ضم پیش
منطقــه بســیار ســخت گذر و برف گیــر بــود 
ادامــه دــاد: لودــر هــم نتوانســت جادــه را 

ــتن  ــا و داش ــف خد ــه لط ــا ب ــا م ــد ام ــاز کن ب
ــبک و  ــک س ــه کم ــه دند ــا ک ــس تویوت آمبوالن
ســنگین داشــت، توانســتیم راه را بــا ســختی بــاز 
کردــه و دــر ســاعت 21 و 24 دقیقــه بــه صحنــه 

ــیم. برس
وی گفــت: وضعیــت بیمــار، بــه دلیــل زایمــان 
زودــرس دــر اثــر پارگــی کیســه آب دــر هشــت 
ــر  ــل د ــن دلی ــه همی ــود، ب ــی اورژانســی ب ماهگ

ــاوره  ــی، مش ــناس مامای ــا کارش ــیر ب ــی مس ط
تلفنــی صــورت گرفــت کــه تأکیــد ایشــان 
ــا  ــود. م ــتان ب ــه بیمارس ــریع تر ب ــال س ــز انتق نی
اقدامــات اولیــه را طبــق دســتور پزشــک مشــاور 
ــر  ــره د ــم و باالخ ــام دادی ــوان انج ــد ت ــا ح ت
ســاعت ۳ و 10 دقیقــه بامدــاد، بیمــار را بــه 
بیمارســتان امــام ســجاد )ع( یاســوج تحویــل 
ــال  ــل انتق ــاق عم ــه ات ــه ب ــه بافاصل ــم ک دادی
ــه  ــل ب ــامتی کام ــا س ــش ب ــد و نوزاد ــه ش داد
دنیــا آمــد و حــال مادــر و نــوزاد خــوب گــزارش 
شــده اســت پیشــقدم خاتمــه مأموریتــش را 

ــرد. ــام ک ــح اع ــه صب ــاعت 4 و 40 دقیق س

»یک یک پنــج«:  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــگاه  ــج پای ــاح پن ــر بهداشــت دــر مراســم افتت وزی
اورژانــس هوایــی کــه به صــورت ویدئــو کنفرانــس 
انجــام شــد، وزارت بهداشــت را قربانــی اصلــی 

ــد. ــث خوان ــوارض حواد ع
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت درم ــر بهداش وزی
اورژانــس  پایــگاه  پنــج  افتتــاح  مراســم  دــر 
ــی گفــت: کشــورهایی کــه از نظــر آمادگــی،  هوای
تجهیــزات و ســاماندهی دچــار مشــکل باشــند 
بیشــتر آســیب دیده و ســوانح دــر آن هــا قربانیــان 
بــرای  کــه  و کشــورهایی  می گیــرد  بیشــتری 
ــری  ــد آســیب کمت ــر کرده ان ــای ســخت فک روزه

. می بیننــد
پرنده آهنین فارس دوباره به پرواز درآمد

رئیــس مرکــز مدیریــت حوادــث و فوریت هــای 
ــگار  ــا خبرن ــارس دــر گفتگــو ب پزشــکی اســتان ف
پایــگاه  مجدــد  را ه اندــازی  از  »یک یک پنــج« 
افتتــاح  آئیــن  دــر  فــارس  هوایــی  اورژانــس 
همزمــان چهــار پایــگاه اورژانــس هوایــی دــر 
کشــور خبــر دــاد و گفــت: اورژانــس هوایــی 
فــارس دومیــن اورژانــس هوایــی کشــور بــود کــه 
دــر مدــت خدمت رســانی توانســت جــان 750 

ــد. ــات ده ــف نج ــث مختل ــر حواد ــر را د نف
ــش  ــس از ش ــزود: پ ــش اف ــا عالی من محمدرض
ــد بالگــرد از  ــا اســتفاده از یــک فرون مــاه وقفــه، ب
امــروز دوبــاره کار امدادرســانی را آغــاز کــرد. ایــن 
بالگــرد ظرفیــت نصــب ســه برانــکارد و حمــل 14 

نفــر سرنشــین را داراســت.
یزد زیر سایه پرنده آهنین اورژانس

ــت  ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
حوادــث و فوریت هــای پزشــکی اســتان یــزد، 
اولیــن پایــگاه امدــاد هوایــی ایــن اســتان، همزمــان 
بــا ســالروز زلزلــه بــم به صــورت ویدئــو کنفرانــس 
ــان  ــت و درم ــرم بهداش ــر محت ــور وزی ــا حض و ب
و آمــوزش پزشــکی افتتــاح و از روز شــنبه،11 
ــاه ســال جــاری مــورد بهره بردــاری رســمی  دی م

ــت. ــرار گرف ق
ــی  ــاون فن ــور، مع ــعیدرضا پهلوانپ ــن س همچنی
ــگاه  ــه اهمیــت وجــود پای ــا اشــاره ب ــن مرکــز ب ای
ــر  ــزان مرگ ومی ــر کاهــش می ــی د ــس هوای اورژان
مصدومیــن و بیمــاران پرخطــر بیــان داشــت: 
وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی بعــد 
ــامت،  ــام س ــول نظ ــرح تح ــدن ط ــی ش از اجرای
ــه چشــم  ــی اســتان را ب ــس هوای ــازی اورژان راه اند
ضــرورت نــگاه می   کــرد و خوشــبختانه اســتان 
یــزد بــا توجــه بــه داشــتن شــرایط همــوار از نظــر 
ــه  ــاز ب ــه نی ــود ک ــی جــزء اســتان     هایی ب جغرافیای

ــن مهــم را داشــت. ای
و  جغرافیایــی  گســتره  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــا  ــزود: ب ــتان اف ــه   ای اس ــات جاد ــاالی تلف ــار ب آم

ــی نقــش  ــس هوای ــگاه اورژان ــه اینکــه پای توجــه ب
ــاران  ــان و بیم ــال مصدوم ــر انتق ــر ام ــزایی د به     س
دــارد امیدواریــم بــا راه اندــازی ایــن پایــگاه، شــاهد 

ــیم.  ــه    ای باش ــات جاد ــمگیر تلف ــش چش کاه
زنجان، برخوردار از اورژانس هوایی

افتتــاح  خصــوص  دــر  زراعتچــی  علیرضــا 
پایــگاه اورژانــس هوایــی زنجــان گفــت: دــر 
راســتای گســترش و توســعه خدمــات جدیــد دــر 
ــاء  ــا رویکــرد ارتق ــه تحــول نظــام ســامت ب برنام
پیش بیمارســتانی،  اورژانــس  شــاخص های 
اورژانــس هوایــی مرکــز مدیریــت حوادــث و 
افتتــاح  زنجــان  اســتان  پزشــکی  فوریت هــای 

ــد. گردی
رئیــس مرکــز مدیریــت حوادــث و فوریت هــای 
پزشــکی اســتان زنجــان ادامــه دــاد: بــا توجــه بــه 
تجربیات کســب شــده دــر دــوران جنــگ تحمیلی 
و خدمت رســانی ســریع بــه بیمــاران و مصدومیــن، 
نیــاز بــه اورژانــس پیش بیمارســتانی احســاس شــد 
و دــر ایــن راســتا ایــران به عنــوان چهارمین کشــور 
ــر  ــس پیش بیمارســتانی د ــات اورژان ــه خدم دارند
ــود  ــن خ ــه ای ــت ک ــده اس ــناخته ش ــان ش جه

ــزرگ اســت. افتخــاری ب
چابهار در زیر چتر اورژانس هوایی کشور

بــه گــزارش خبرنگار»یک یک پنــج« فریبــرز 
و  حوادــث  مدیریــت  مرکــز  رئیــس  راشــدی 

خصــوص  دــر  زاهدــان  پزشــکی  فوریت هــای 
راه اندــازی پایــگاه اورژانــس چابهــار اظهــار داشــت: 
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــتانی اس ــا اس ــتان تنه ــن اس ای
ــی  ــس هوای ــگاه اورژان ــو پای ــارای د ــتردگی د گس
کــه یکــی دــر مرکــز اســتان و دیگــری دــر جنــوب 
اســتان می باشــد افــزود: ایــن اســتان یکــی از اولیــن 
اســتان هایی اســت کــه مجهــز بــه اورژانــس هوایــی 
بودــه و پــس از آغــاز طــرح تحــول نظــام ســامت 
دــر کشــور دــر مردادمــاه 9۳ اورژانــس هوایــی دــر 

ــه اســت. ــعه یافت ــان توس ــهر زاهد ش
البــرز بــه ســامانه پوشــش هوایــی اورژانــس 

کشــور پیوســت
اســتان  خبرنگار»یک یک پنــج«  گــزارش  بــه 
پرترددتریــن  از  برخوردــاری  وجــود  بــا  البــرز 
معضــل  نیــز  و  کشــور  مواصاتــی  محورهــای 
ــام  ــر ای ــوس د ــرج- چال ــه شــدن محــور ک یک طرف
تعطیــل و وجــود شــهرک های صنعتــی بــا احتمــال 
ــیاری  ــکات بس ــا مش ــغلی و ... ب ــث ش ــروز حواد ب
دــر امــر پوشــش حوادــث ترافیکــي و غیرترافیکــي 
ــه  ــرد ب ــص بالگ ــه ضــرورت تخصی ــه اســت ک مواج

اورژانــس 115 البــرز را دوچندــان می کــرد.
ــط عمومــی مرکــز مدیریــت حوادــث  مدیــر رواب
ــه  ــان اینک ــن بی ــرز ضم ــکی الب ــای پزش و فوریت ه
پیــش از ایــن، اورژانــس 115 البــرز به صــورت 
همجــوار  اســتان های  بالگــرد  از  مشــترک 

بهره بردــاری می نمــود تصریــح کــرد: دــر اکثــر 
مــوارد بــه دایلــی از قبیــل شــرایط جوی نامناســب 
اســتان مبدــأ، بعــد مســافت و ... درخواســت اعــزام با 
مشــکل مواجــه شــده و مجبــور بــه انتقــال زمینــی 

بیمــاران و مصدومیــن بدحــال شــده ایم.
پیــش  اصغــری خاطرنشــان کــرد: گاه  لیــا 
ــه  ــدن جاد ــه ش ــل یک طرف ــه دلی ــه ب ــد ک می آم
بــه ســمت مازندــران، مجبــور بــه انتقــال مصدومیــن 

ــده ایم. ــران ش ــتان مازند ــه اس ب
ــه ششــم  ــر برنام ــی د ــس هوای ــگاه اورژان 44 پای

توســعه
پنجــم دی مــاه 95 را نبایــد فرامــوش کــرد؛ 
بهداشــت،  وزیــر  مقتدــر  دســتان  کــه  روزی 
ربــان افتتــاح پنــج پایــگاه هوایــی را از طریــق 
ــی سراســر شــادی  ــس گشــود و لحظات ویدئوکنفران
ــس  ــرای سراســر همــکاران دــر اورژان و افتخــار را ب
کشــور رقــم زد. ارتقــاء و توســعه اورژانــس هوایــی بــا 
وجــود تمــام مشــکات پیــش آمدــه دــر یــک ســال 
ــرار  ــور ق ــس کش ــتور کار اورژان ــر دس ــته د گذش
ــول یعنــی  ــل قب ــه نقطــه قاب ــا رســیدن ب دــارد و ت
یــک اورژانــس هوایــی پیشــرفته و بــه روز بــا پوشــش 
سراســری کشــوری تاش هــای زیادــی را بایــد 
کــرد. هدف گــذاری دــر اورژانــس هوایــی 44 نقطــه 
دــر کل کشــور اســت و ایــن مهــم می بایســت دــر 

ــود. ــق ش ــعه محق ــم توس ــه شش برنام

سایه اورژانس هوایی بر سر پنج استان کشور
افتتاح همزمان پنج پایگاه اورژانس هوایی توسط وزیر بهداشت

مراسم تودیع و معارفه رؤسای 
اورژانس گیالن برگزار شد

افتتاح دو پایگاه خیرساز 
در بیرجند و زابل

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حوادــث و فوریت هــای پزشــکی همدــان، طــی صعودــی زمســتانه، پنــج کوهنــورد دــر هــوای ســرد و برفــی کوهســتان 
ــان ســقوط می کننــد. اولیاســمیع گفــت: دــر ســاعت 14 و ۳0 دقیقــه 24 دی مــاه درخواســت اورژانــس هوایــی شــد و تیــم اورژانــس  گیــر افتادــه کــه دــو نفــر از آن

ــد. ــه امدادونجــات می نماین ــام ب ــزام و اقد ــه اع ــه منطق ــران کوهســتان هال احمــر ب ــه همــراه نجات گ ــی ب هوای
عبــاس اولیاســمیع دــر ادامــه افــزود: یکــی از مصدومــان خانمــی ۳4 ســاله بــا ترومــای کتــف و ســتون فقــرات و ســرمازدگی تحــت مراقبت هــای پیش بیمارســتانی 
عوامــل اورژانــس هوایــی بــه مرکــز درمانــی فــوق تخصــص بعثــت منتقــل گردیــد، مصدــوم دــوم نیــز توســط همــکاران هــال نجــات یافتــه امــا بــه دلیــل غــروب آفتــاب 
امــکان انتقــال بــا بالگــرد نبــود؛ ایــن عملیــات نزدیــک بــه ســه ســاعت طــول کشــید. تیــم اورژانــس هوایــی فعــال دــر ایــن مأموریــت آقایــان جعفــری و قهرمانــی بودنــد.

پس از 12 ساعت تاش تکنسین های اورژانس رخ داد
نجات جان مادر باردار در سیل و کلوار
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روز جمعــه 10 دي مــاه 95، تکنســین هاي اورژانــس تهــران طــی عملیاتــی دــر ســاعت 14 و 12 دقیقــه دــر ســیدخندان خیابــان دبســتان، جــان پنــج مصدــوم را 
کــه دــر چنــگال قاتل خامــوش گیــر افتادــه  بودنــد نجــات دادند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز فوریت هــای پزشــکی تهــران، بــا اعــام ایــن مأموریــت کــه حکایــت از مســمومیت شــدید پنــج نفــر توســط گاز مونوکســیدکربن 
داشــت، بافاصلــه چهــار تیــم پزشــکی بــا آمبوالنــس بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند کــه مصدومــان دــو کودــک 50 روزه و دــو ســاله و دــو خانــم و یــک آقــاي 
حدودــاً ۳0 ســاله بودند.حســن عباســی افــزود: بــا توجــه بــه حساســیت بــاالي کودــکان بــه ایــن وضعیــت، بافاصلــه تحــت اکســیژن درماني و ســایر اقدامــات الزم 

پزشــکي قــرار گرفتــه و بــه بیمارســتان مفیــد و ســایر مصدومــان نیــز بــه بیمارســتان شــهداي تجریــش منتقــل شــدند.

از آنجــا کــه کانکس هــا فاقــد سیســتم گرمایشــی و 
سرمایشــی هســتند؛ بازســازی آن هــا کاری بیهودــه اســت. بــه 
خاطــر مســائل فنــی، اجــازه گازکشــی وجــود ندــارد و فاقــد 
ــا  ــتند. کانکس ه ــرق هس ــان رعدوب ــر زم ــاً د ــی خصوص ایمن
چــون دــر فضــای ســبز قــرار دارنــد، قاعدتــاً حشــرات مــوذی 
ــه انتقادــات  زیادــی دــر آن هــا وجــود دــارد. این هــا، ازجمل
وارد بــر پایگاه هــای کانکســی اســت کــه همــه بــه آن اذعــان 
دارنــد امــا بســیار جــای امیدــواری دــارد کــه بــا ورود دکتــر 
ــس   ــول اورژان ــی تح ــر پ ــور و د ــس کش ــه اورژان ــد ب کولیون
ــرار  جمــع شــدن پایگاه هــای کانکســی را دــر دســتور کار ق

دادنــد.
خــود  تلگرامــی  کانــال  دــر  »یک یک پنــج«  نشــریه 
کمپینــی بــا ایــن مضمــون و محتــوا راه اندــازی کردــه تــا هــم 
پایگاه هــای کانکســی شناســایی و هــم حــذف ایــن پایگاه  هــا 
بــا ســرعت بیشــتری پیــش رود. از همکارانــی کــه دــر ایــن 
کمپیــن شــرکت کردــه و عکس هــای پایــگاه کانکســی خــود 
را گذاشــتند کمــال تشــکر داریــم و از دوســتان دیگــر هــم 
ــد حــذف کانکــس  ــر رون ــرای تســریع د ــم ب ــوت می کنی دع
از اورژانــس، عکس هــای پایــگاه خــود را همچنــان بــرای مــا 

ارســال کنیــد.
ــم  ــر مراس ــی د ــد آقاجان ــر محم ــورد، دکت ــن م ــر ای د
ــس پیش بیمارســتانی  چهل ویکمیــن ســالگرد تأســیس اورژان
ــرای  ــی را ب ــر خوش ــت: خب ــهریور 95 گف ــخ 26 ش ــر تاری د
همــواره  داریــم؛  پیش  بیمارســتانی  اورژانــس  نیروهــای 
ــتانی  ــس پیش    بیمارس ــای اورژان ــه نیروه ــم ک ــاهد بودی ش
ــه از  ــد ک ــت می کنن ــر کانکــس فعالی ــر سراســر کشــور د د
ــد؛  ــا و ســرما شــرایط مناســبی ندارن ــث حشــرات و گرم حی
بــر ایــن اســاس بــا ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
کشــور هماهنــگ کردیــم کــه دــر بودجــه ســال آیندــه 76 
میلیــارد تومــان اعتبــار را بــرای تبدیــل ۳80 پایــگاه کانکســی 

ــد. ــر نظــر بگیرن ــت د ــگاه ثاب ــه پای ــس ب اورژان
ــه  ــان اینک ــا بی ــم ب ــور ه ــس کش ــازمان اورژان ــس س رئی
توجــه و تمرکــز مــا بــر ارائــه خدمــات مطلوب    تــر بــه مردــم 
ــن راســتا تــاش می کنیــم کــه  ــوان کــرد: دــر ای اســت، عن
بــا ســاخت پایگاه هــا و حــذف کانکس هــا و پایگاه هــای 
ــیم. ــته باش ــری داش ــی مطلوبت ــم خدمت ده ــوده بتوانی فرس

به امید روزی که شاهد پایگاه ثابت کانکسی نباشیم.

جانکاه  تریــن  و  ســخت  ترین  از  یکــی 
مصیبت هــا، مصیبــت از دســت دادــن فرزنــد، 
ــزان،  ــن عزی ــرگ ای ــت. م ــر اس ــر و ماد پد
یــک تغییــر عظیــم اســت و حتــی اثــرات گاه 
ــذارد  ــرد می گ ــی ف ــر زندگ ــری ب جبران  ناپذی

ــر ایــن  ــا ایــن امــر و صبــر ب امــا کنــار آمدــن ب
ــکوفایی  ــد و ش ــث رش ــه باع ــت ک ــت اس مصیب

بشــر می شــود.
بعضــی از مشــاغل هســتند کــه صاحبــان 
آن بــرای کمــک بــه جــان انســان ها اقدــام 
می کننــد هرچنــد ممکــن اســت گاهــی تقدیــر 
ــن واســطه ها هــم کاری  چنیــن باشــد کــه از ای

ــد. برنیای
ــج«  ــریه »یک یک پن ــماره از نش ــن ش ــر ای د
ــه  ــم ک ــی رفتی ــر از همکاران ــه نف ــراغ س ــه س ب
ــر  ــده و ب ــر ش ــود حاض ــزان خ ــازه عزی ــر جن ب
ــای  ــات احی ــود عملی ــه خ ــای خانواد روی اعض
قلبــی- ریــوی انجــام داده     انــد. اینکــه بــا پیکــر 
روبــرو  زندگــی ات  فــرد  عزیزتریــن  بی جــان 
شــوی و تنهــا احیاگــر آن صحنــه خودــت 
خاطــره   ای  و  ســخت  کاری  حقیقتــاً  باشــی، 

ــت. ــاک اس دردن
رضای من برای رفتن عجله داشت

آقــای مهــرگان امیــری متولــد 1۳49 دــر 
ــا  ــال 72 ب ــر س ــه د ــت ک ــان اس ــش گی امل
ــران  ــس ته ــتخدام اورژان ــپچر اس ــوان دیس عن
ــش،  ــه زادگاه ــال کار، ب ــس از 10 س ــد و پ ش
املــش منتقــل می  شــود؛ دــر ســال 85 اتفاقــی 
را تجربــه می کنــد کــه تصــورش هــم بــرای مــا 

ــت. ــکاه اس ــخت و جان س
ــه  ــان این گون ــری آن روز را برایم ــرگان امی مه
توصیــف می کنــد: 19 اســفندماه بــود و مــن آن 
ــه  ــگاه املــش شــیفت بودــم و فاصل ــر پای روز د
ــود.  ــر ب ــود 150 مت ــان حد ــا منزلم ــگاه ت پای
ــه  ــی ب ــر مأموریت ــه بعدازظه ــاعت س ــی س حوال
مــا اعــام شــد؛ ســریع بــه محــل اعــزام شــدیم. 
ــراف  ــود و اط ــان ب ــه خودم ــر کوچ ــرس، س آد
ــوم  ــور مصد ــم د ــلوغ؛ گفت ــی ش ــوم خیل مصد
ــایه ها و  ــه همس ــت ک ــد. جمعی ــوت کنی را خل
ــگاه  ــرا ن ــی م ــه طــرز عجیب ــد، ب آشــنایان بودن
ــه  ــیدیم، پارچ ــه رس ــوم ک ــه مصد ــد. ب می کردن
ســفیدی روی صورتــش کشــیده  بودنــد امــا 
ــک  ــود. ی ــک ب ــای کود ــود؛ پ ــرون ب ــش بی پای
لحظــه شــلوار پســرک برایــم آشــنا آمــد. دنیــا 
ــت  ــه...او رضــای هف ــد. بل ــراب ش ــرم خ روی س
ــا  ــیدم ام ــر نرس ــن دی ــود. خدایام ــن ب ــاله م س
ــرای رفتــن عجلــه داشــت.  ــگار ب رضــای مــن ان
مــن حتــی نتوانســتم کاری برایــش بکنــم. دیگــر 
ــا،  ــر عملیات ه ــم. د ــم را نمی فهمید ــال خود ح
ــم  ــاد مواجــه شــده  بود ــا زی ــه  ه ــن صحن ــا ای ب
ــد  ــه فرزن ــم ک ــری بود ــم پد ــاال خود ــا ح ام
ــچ کاری از  ــه و هی ــت داد ــالم را از دس خردس
دســتم بــرای نجــات جانــش برنیامــد. ایــن 
ــد  ــف اســت و بای ــل توصی ــاً غیرقاب شــرایط واقع
ــه  ــی؛ البت ــا بفهم ــی ت ــرایط باش ــن ش ــر ای د
امیدــوارم هیــچ پدــر و مادــری دــاغ عزیــز 

ــد. نبین

ــذاری  ــه گ ــم لول ــتان خود ــا دس ــرم را ب پد
ــم کرد

موفــق  تکنســین های  از  زارعــی  حســین 
فوریت هــای  مســئول  و  فــارس  اورژانــس 
ــر  ــه د ــتان مرودشــت اســت ک پزشــکی شهرس
ــرش  ــی، پد ــت اورژانس ــن فعالی ــال های آغازی س
ــق از دســت دــاد و  ــی ناموف را دــر حیــن احیای
آن لحظــه را، کابــوس شــبانه روزش می دانــد.
ــد:  ــه تشــریح می کن ــه را این گون ــی حادث زارع
ــو  ــن د ــود و م ــال 88 ب ــهریورماه س ــم ش شش
ســال بــود کــه دــر اورژانــس شــیراز مشــغول بــه 
خدمــت بودــم. آن روز را شــیفت نبودــم و دــر 

خانــه پدــری حضــور داشــتم.
ــت و  ــازی داش ــر و پنجره س ــرم کارگاه د پد
ــرای سرکشــی از او مــی رود و  ــم ب آن روز عموی
می بینــد کــه روی زمیــن افتادــه  اســت. ســریع 
پدــر را بــا ماشــین خــود بــه درمانــگاه می بــرد 
و مــا را خبــر می کنــد. مــن هــم ســریع خودــم 
را رســاندم. درمانــگاه دولتــی بــود و بــرای 
احیــاء قلبی-ریــوی بایــد منتظــر تکنســین های 
تــا  دقیقــه ای  پنــج  می ماندنــد.  اورژانــس 
ــت  ــان می گذش ــاید زم ــس ش ــیدن اورژان رس
و مــن بــرای هدــر ندادــن ایــن زمــان، خودــم 
ــه کار شــدم. هفــت، هشــت دقیقــه  مشــغول ب
ــن  ــا آمد ــد و ب ــین ها آمدن ــا تکنس ــت ت گذش
ــم. عمــل  ــاز هــم خودــم کمــک کرد ــا، ب آن ه
احیــاء حدــود 57 دقیقــه طــول کشــید امــا بــاز 
هــم موفــق نبــود. از خودــم شــرمنده نیســتم؛ 
چــرا کــه هــر کاری از دســتم برمی آمــد انجــام 

دادــم.
ــا ایــن مســائل را داســتان  بعضــی وقت هــا م
تصــور  کــه  می بینیــم  جدــی  نه چندــان 
ــد  ــاق نمی افت ــا اتف ــرای م ــچ گاه ب ــم هی می کنی
امــا غافــل از اینکــه ایــن حادثــه بــرای هرکســی 
ــد  ــه می توان ــر لحظ ــر ه ــی و د ــر لباس ــر ه د

ــد. پیــش بیای
ــر  ــل دیگ ــرم را مث ــه پد ــر آن لحظ ــن د م
مثــل  را  دیگــران  یــا  می دیدــم  بیمــاران 
ــوان داشــتم مثــل دیگــر  پدــرم. هرچــه دــر ت
ــات  ــی عملی ــا وقت ــم ام ــام داد ــا انج عملیات ه
ناموفــق بــود، خســته و کوفتــه تــازه یادــم آمــد 
ــا روی  ــه دنی ــود ک ــه و آن لحظــه ب ــرم بود پد
ســرم خــراب شــد؛ ســخت ترین لحظــه ای 
اســت کــه شــاید هرکســی دــر زندگــی تجربــه 

می کنــد.
ــی  ــه کس ــره ک ــای روزم ــر عملیات ه ــا د م
را نمی شناســیم اگــر احیــاء ناموفــق باشــد، 
ــر  ــا د ــا مدت ه ــویم و ت ــت می ش ــاً ناراح عمیق
ــار از  ــن بیم ــر ای ــال اگ ــد. ح ــان می مان ذهنم
عزیزانــت باشــد، مســأله ســخت تر می شــود 
و برایــت بــه کابــوس شــبانه روزی تبدیــل 

می شــود.

تلخی نگاه پدر، رنج بی پایان کوروش
ــاکن  ــری س ــکار دیگ ــه، هم ــن زمین ــر ای د
آبادــه فــارس خاطــره ای ســخت و جانــکاه 
دــارد. کــوروش لطفــی کــه از ســال 1۳78 دــر 
ــغول  ــمی مش ــورت رس ــه ص ــا ب ــس فس اورژان
ــه خدمــت شــده اســت دــر ســال 80 شــاهد  ب
اتفاقــی بــس ســخت و جانــکاه بــود. او ماجــرا را 

این گونــه برایمــان نقــل می کنــد:
 1۳80 ســال  دی مــاه  ســیزدهم  عصــر 
اورژانــس فســا بودــم کــه از باجــه صدایــم 
کردنــد. آن زمــان اورژانس هــای بیــن جادــه ای 
تلفــن نداشــتند. خبــر دادنــد کــه پدــر بدحــال 
اســت. بــا نگرانــی بــه مدیــر وقــت تمــاس گرفتم 
ــرت  و اوضــاع را شــرح دادــم؛ گفــت بمــان خب
می کنــم. بعــد از نیــم ســاعت گفــت اگــه خیلــی 
ضــروری اســت بــرو ولــی کســی جایــت نیســت؛ 
ــه  ــه منطق ــم البت ــم نمی رفت ــت بود ــن جای م
ــا  ــا ت ــهر م ــت؛ از ش ــت نداش ــاد مأموری ــا زی م
ــن  ــاب م ــود. انتخ ــاعت راه ب ــج س ــس پن اورژان

ــود. ــا ب ــه بچه ه ــل هم مث
دــرب  بعــد،  روز  عصــر  ســه ونیم  ســاعت 
ــر  ــم پد ــاز کرد ــه ب ــری را ک ــزل پد ــاط من حی
ــود.  ــه نشســته از پشــت پنجــره منتظــرم ب نیم
ــه  ــش برآورد ــام آرزوهای ــا تم ــم گوی ــا دیدن ب
ــا  ــت؛ گوی ــب داش ــر ل ــی ب ــد ناامید ــد؛ لبخن ش
از حســاب  اســت.  رفتنــی  کــه  می دانســت 
ــفارش  ــت و س ــد وصی ــت و بع ــش گف کتاب های
مواظبــت از خواهــر و برادــر. پدــر مشــکل قلبــی 
ــد  ــی اش ب ــال عموم ــی آن لحظــه ح داشــت ول
ــاد  ــا زی ــه م ــب ب ــل آن ش ــوام و فامی ــود. اق نب
سرکشــی کردنــد؛ ســاعت 11 بــا ســفارش 

ــتان  ــه بیمارس ــا ب ــن مهمان ه ــد از رفت ــش بع خود
ــود؛  ــده ب ــی ش ــط خون ــار خل ــم. دچ ــه رفتی آباد
نفس هــای ســخت کــه امانــش را بریدــه بــود، 
بــه  توصیــه  دکتــر  می کــرد.  مکدــرم  ســخت 
زنــگ  گفتنــد  تکنســین ها  کــرد.  لوله گــذاری 
ــن  ــه م ــذاری ک ــرای لوله گ ــل ب ــاق عم ــم ات می   زنی
بــا اینکــه حــال خوبــی نداشــتم درخواســت کردــم 
ــه  ــه شــد ک ــم. پذیرفت ــذاری کن ــش لوله گ ــن برای م
کاش نشــده بــود! دــر ایــن کار بــه خودــم مطمئــن 
ــگاه  ــی تلخــی ن ــه را گذاشــتم ول بودــم هرچنــد لول
پدــر سال هاســت رنــج بی پایانــی اســت بــرای 
مــن. نــگاه تلخــش هیــچ گاه رهایــم نمی کنــد. 
12 و نیــم شــب شــروع کردــم؛ تنفــس مصنوعــی، 
هــم  بــود.  بی فایدــه  امــا  احیــاء  و  لوله گــذاری 
ــه  ــم ب ــم ه ــام می داد ــوی انج ــی- ری ــاء قلب احی
ــر  ــا پد ــی ام ــوک قلب ــرای ش ــین ها ب ــال تکنس دنب

ــود. ــی نب ماندن
بــرای  ایــن خاطــرات ســخت هــم مــرورش 
ــا  ــرای م ــنیدنش ب ــم ش ــت و ه ــخت اس ــرد س ف
ــاید  ــه ش ــا ک ــس گرانبه ــت ب ــی اس ــا تجربه های ام
هرکدــام از مــا اگــر بدانیــم بیمارمــان ممکــن اســت 
نزدیک تریــن عزیزمــان باشــد، بــا همــه وجــود 
بــرای احیــاء او تــاش می کنیــم؛ تکنســین های 
اورژانــس چــه روزگار ســختی دارنــد کــه بســیار بــا 
ــد  ــی نمی کن ــتند. فرق ــرو هس ــا، روب ــن صحنه ه ای
ــا حتــی  ــد، همشــهری ی برایشــان پدــر، مادــر، فرزن
ــان  ــه انس ــت ک ــن اس ــم ای ــر؛ مه ــوری دیگ از کش
هســتند و بنــی آدــم اعضــای یکدیگرنــد / کــه دــر 

ــد ــک گوهرن ــش ز ی آفرین

پیک غم پیغام مرگ آورده است
گزارشی از حضور ناخواسته تکنسین های اورژانس بر پیکر بی  جان عزیزان خود

کمپینی برای حذف کانکس
380 کانکس اورژانس در انتظار برچیده شدن

نوزاد دختر در آمبوالنس اسفراین چشم به جهان گشود
بــه گــزارش رئیــس مرکــز مدیریــت حوادــث و فوریت هــای پزشــکی اســفراین طــی تمــاس تلفنــی دــر تاریــخ 27 دی مــاه 95 دــر ســاعت 1۳ و 56 

دقیقــه بــا مرکــز دیســپچ اورژانــس 115 مبنــی بــر شــروع دردهــای زایمــان خانمــی 18 ســاله آمبوالنــس بــه محــل اعــزام شــد.
ســید حبیــب حســینی افــزود: دــر ســاعت 1۳ و 59 دقیقــه، آمبوالنــس بیمــار را تحویــل گرفتــه و بــا مشــاهده دردهــای زایمانــی، تکنســین های 

ــد. ــاز می کنن ــان را آغ ــل زایم ــکی مراح ــای پزش فوریت ه
ــس  ــا موفقیــت دــرون آمبوالن ــان محســن حســن زاده و مرتضــی کریمــی ب ــا تــاش تکنســین های فوریت هــای پزشــکی آقای ــزود: زایمــان ب وی اف

ــا هوشــیاری کامــل تحــت مراقبت هــای الزم تحویــل زایشــگاه بیمارســتان امــام خمینــی )ره( اســفراین شــدند. ــوزاد ب انجــام شــد و مادــر و ن
ــه شــده  ــه »یک یک پنــج« گفــت: آدــرس ارائ ــا بیــان ایــن مطلــب ب مدیــر روابــط عمومــی مرکــز حوادــث و فوریت هــای پزشــکی اســفراین هــم ب
ــه  ــا از آنجــا ک ــه محــل می رســند ام ــم فوریت هــای پزشــکی ب ــه تی ــو دقیق ــه و ظــرف د توســط دیســپچ، نزدیــک یکــی از پایگاه هــای شــهری بود
ــت  ــه نمی دانس ــر ک ــد. ماد ــام می دهن ــان را انج ــات زایم ــه و عملی ــف کرد ــس را متوق ــه، آمبوالن ــام بود ــال انج ــر ح ــان د ــی و زایم ــرایط بحران ش

فرزندــش دختــر اســت یــا پســر، از دیدــن دختــر عجولــش خوشــحال شــد.

ناوگان اورژانس مازندران پس از 9 سال نوسازی شد
پنجشنبه، دوم دی ماه اتفاق خوبی در اورژانس مازندران افتاد. به گزارش روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی مازندران، از سال 

1۳84 آمبوالنس های بنز اسپرینتر ۳14 وارد ناوگان اورژانس مازندران شد که تاکنون به دلیل افزایش تعداد مأموریت های درون شهری و 
جاده ای، بیشتر این آمبوالنس ها فرسوده شده و نیاز به جایگزینی داشت.

ذکریا اشک پور افزود: دوم دی ماه به یاری خداوند و با تاش مسئولین کشوری و استانی اورژانس و با حضور معاون عمرانی استانداری و 
رئیس و معاونین دانشگاه، تعداد 22 دستگاه از این آمبوالنس های با عمر باال با آمبوالنس های بنز اسپرینتر ۳15 که در نوع خود دارای 

استانداردهای بین المللی و جهانی می باشد جایگزین شدند.
وی تصریح کرد: این نوع از آمبوالنس ها دارای امکانات مانیتورینگ قلبی، دستگاه تنفس مصنوعی، دستگاه شوک قلبی و بسیاری از 

امکانات الزم برای یک Icu و ccu متحرک می باشند.
الزم به ذکر است که این نوع از آمبوالنس ها به هر شهر استان یک دستگاه اختصاص یافته  است.

مازندراناسفراین
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January2017 ــرزه ای به شــدت 5/1 دــر مقیــاس ریشــتر دــر روز  ــه گــزارش رئیــس مرکــز مدیریــت حوادــث و فوریت هــای پزشــکی الرســتان دــر پــی وقــوع زمین ل ب

جمعــه 17 دی مــاه 1۳95 دــر روســتاهای توابــع شهرســتان خنــج الرســتان فــارس، بــه نیروهــای اورژانــس 115 اعــام وضعیــت نارنجــی شــد.
مســعود حاجی رجبــی دــر ادامــه گفــت: دــر ایــن زمین لــرزه بــا تخریــب اتاقــک باغســتان، چهــار تبعــه افغانــی فــوت نمودــه و یــک مصدــوم ایــن حادثــه 
توســط اورژانــس 115 ســیف        آباد بــه بیمارســتان خنــج انتقــال دادــه شــد و درمــان مصدومیــن ســرپایی دــر محــل انجــام گرفــت. کانــون ایــن زلزلــه دــر 

موقعیــت 28,11 عــرض شــمالی و 5۳,18 طــول شــرقی بــه ثبــت رســیده اســت.
با توجه به وقوع پس لرزه ها، جلسه کارگروه سامت در حوادث و بایای دانشکده الرستان در تاریخ 18 دی ماه ساعت 14 برگزار شد.

ــرزه  ــه ل ــری کشــور را ب ــاه خب ــامگاه یکشــنبه، 19 دی م ــر ش د
ــود و  ــه یکــی از ســتون های انقــاب اســامی ب انداخــت. مردــی ک
ــر معظــم انقــاب،  ــار شــفیق رهب ــام راحــل )ره( و ی ــاور ام ــار و ی ی

دــار فانــی را ودــاع گفــت.
ایــن خبــر آن قدــر ناگهانــی وســریع بــود کــه همــه را دــر بهــت و 
حیــرت فــرو بــرد حتــی نزدیکان بــه آیــت ا... را. پیکــر مبارک ایشــان 
ــان،  ــن می دــو روز بعــد دــر تهــران تشــییع و تدفیــن شــد. دــر ای
اورژانــس از سراســر کشــور آمادــه بــه خدمــت بــرای خدمت رســانی 
بــه آحــاد مردــم دــر ایــن مراســم بــزرگ بــود کــه بــه حــق بعــد از 
ارتحــال خمینــی کبیــر، بزرگ تریــن مراســم ودــاع و تشــییع بــود.

ــزی  ــا برنامه ری ــاط ب ــر ارتب ــور د ــس کش ــازمان اورژان ــس س رئی
مراســم تشــییع و تدفیــن گفــت: یــک100 تیــم فوریت هــای 
پزشــکی دــر پوشــش مراســم تدفیــن آیــت   ا... هاشــمی رفســنجانی 

ــدند. ــتقر ش ــی )ره( مس ــام خمین ــرم ام ــر ح د
ــتگاه  ــه ۳0 دس ــان اینک ــا بی ــن ب ــد همچنی ــین کولیون پیرحس
موتورالنــس و دــو دســتگاه اتوبوس آمبوالنــس دــر دانشــگاه تهــران 
ــر  ــز د ــس نی ــتگاه آمبوالن ــرد: 20 دس ــح ک ــدند تصری ــتقر ش مس

ــه شــد. ــران اســتقرار داد دانشــگاه ته
دــو  و  آمبوالنــس  دســتگاه   15 کــرد:  خاطرنشــان  وی 
اتوبوس آمبوالنــس نیــز دــر مســیر دانشــگاه تهــران تــا حــرم مطهــر 

امــام خمینــی )ره( نیــز مســتقر شــدند.
ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  کشــور  اورژانــس  ســازمان  رئیــس 
ــای  ــر محل ه ــاه د ــح 21 دی م ــش صب ــاعت ش ــا از س آمبوالنس ه
ــر ایــن مــوارد  اعــام شــده مســتقر شــدند، تصریــح کــرد: عــاوه ب
1۳۳ پایــگاه فوریت هــای پزشــکی نیــز بــرای پوشــش مراســم فردــا 

ــتند. ــرار داش ــاش ق ــت آماده ب ــر حال د
دکتــر کولیونــد بــا خاطرنشــان کردــن اینکــه تمامــی جاده   هــای 
ــش  ــکی پوش ــای پزش ــط فوریت   ه ــز توس ــران نی ــه ته ــی ب مواصات
دادــه شــدند تصریــح کــرد: دــر ایــن میــان، غیــر از تهــران، دیگــر 
مراکــز و اســتان  ها هــم نیروهایــی را بــرای برگــزاری هرچــه 
باشــکوه تر ایــن مراســم بــه تهــران و جاده هــای منتهــی بــه تهــران 
بــراي خدمت رســاني بــه دســته   هاي مردمــي کــه بــه ســمت حــرم 
ــت ا...  ــر آی ــییع پیک ــم تش ــر مراس ــرکت د ــت ش ــل جه ــام راح ام

هاشــمی رفســنجانی دــر حرکــت بودنــد، اعــزام کردنــد.
اعــزام چهــار دســتگاه آمبوالنــس، هفــت تکنســین فوریت هــای 
پزشــکی و یــک پزشــک متخصــص اورژانــس از اورژانــس بابــل، پنــج 
دســتگاه آمبوالنــس و 10 نفــر تکنســین و کارشــناس  فوریت هــای 
پزشــکی از اورژانــس شــاهرود، پنــج دســتگاه آمبوالنــس بــه همــراه 
10 نفــر از همــکاران فوریت هــای پزشــکی بــه محــل مرقــد 
امــام)ره( از مازندــران، اســتقرار پنــج دســتگاه آمبوالنــس دــر مرقــد 
ــران از  ــس ته ــی اورژان ــت فرمانده ــام )ره( تح ــرت ام ــر حض مطه
ــان  ــوس- طالق ــه چال ــان جاد ــتقرارهای اتوب ــان، اس ــس کاش اورژان
و جادــه قدیــم قزویــن- کــرج توســط اورژانــس البــرز و تقویــت و 
ــس پایگاه هــای جادــه ای مســیرهای منتهــی  افزایــش کــد آمبوالن
ــات بودــه  ــن اقدام ــه ای ــم، ازجمل ــز ق ــم توســط مرک ــه اســتان ق ب

اســت.
ــان،  ــس گی ــی اورژان ــط عموم ــزارش رواب ــر گ ــا ب ــن بن همچنی
فوریت هــای  گــروه  پنــج   ،95 دی مــاه   21 سه شــنبه  صبــح 
پزشــکی گیــان شــامل پنــج دســتگاه آمبوالنــس مجهــز بــه همــراه 
10 نفــر از تکنســین های فوریت هــای پزشــکی دــر ورودــی اتوبــان 
ــام راحــل مســتقر  ــه حــرم ام ــم و مســیرهای منتهــی ب تهــران- ق

بودنــد.
عــاوه بــر پوشــش ذکــر شــده، پایگاه هــای اورژانــس 115 
نزدیــک  )پایگاه هــای  لوشــان  و  منجیــل، رســتم آباد، رودبــار 
ــان  ــر اتوب ــریع تر د ــانی س ــت امدادرس ــت_قزوین( جه ــان رش اتوب
ــه خدمــات فوریت هــای پزشــکی  و مســیرهای پرتردــد آمادــه ارائ

ــد. بودن

رحلــت ناگهانــی آیــت ا... هاشمی رفســنجانی 
بــرای رهبــر و ملــت ایــران ســخت بــود و 
می تــوان گفــت دــر دــو دهــه گذشــته، 
ــرگ او  ــازه م ــه اند ــخصیتی ب ــچ ش ــرگ هی م
ــرای کشــور شــوک آور نبــود. هاشــمی البتــه  ب
ــود  ــذار نظــام ب ــه شــخصیت های تأثیرگ ازجمل
ــر شــدند؛  ــت ایشــان متأث کــه همــگان از رحل
ــت  ــار رحل ــس از کن ــه هیچ ک ــود ک ــن رو ب ازای
ناگهانــی او عبــور نکــرد و همــه مکثــی کردــه 
ــر  ــخصیت مؤث ــک ش ــه ی ــد ک ــی دادن و گواه
سیاســی جهــان از میــان رفتــه اســت. تشــییع 
پرشــکوه و کم نظیــر مردــم تهــران و برگــزاری 
ــس ســوگواری دــر شهرســتان ها  متعدــد مجال
قدــر  مردــم  کــه  دــاد  نشــان  به خوبــی 
شــخصیت های دلســوز خــود را می داننــد و 

ــتند. ــد هس ــه دیده ان ــری ک ــخگوی مه پاس
امــا دــر همــه مراســمات از لحظــات اولیــه 
ــا  ــی، ب ــم های بعد ــا تشــییع و مراس ــال ت ارتح
وجــود خیــل عظیــم مردمــی کــه بــا خلــوص 
نیــت دــر ودــاع بــا یکــی از اســتوانه  های 
بــه  آمادــه  ارگان هایــی  اســامی،  انقــاب 
ارگان هــا،  ایــن  از  یکــی  بودنــد؛  خدمــت 
اورژانــس بــود کــه بــه حــق نشــان دــاد 
ــر  ــتند و د ــت هس ــه خدم ــه ب ــه آماد همیش
کمتریــن زمــان ممکــن، بیشــترین نیــرو و 

می کننــد. بســیج  را  امکانــات 
ــی،  ــماعیل فراهان ــا اس ــه، ب ــن رابط ــر ای د
معاونــت فنــی اورژانــس تهــران دــر خصــوص 
اجــرای طــرح  برنامه ریــزی و هماهنگــی و 
ــو  ــه گفتگ ــم ب ــن مراس ــر ای ــانی د خدمت رس
نشســتیم کــه شــما را بــه خواندــن آن دعــوت 

می کنیــم:
بــه  توجــه  بــا  »یک یک پنــج«: 
ــزرگ  ــاق و ب ــن اتف ــودن ای ــی ب ناگهان
ــانی  ــان و خدمت رس ــئله، زم ــودن مس ب
ــد؟ ــت کردی ــران مدیری ــه در ته را چگون

از ســاعت شــش بعدازظهــر روز نوزدهــم 
تیم هــا  افتــاد،  اتفــاق  ایــن  کــه  دی مــاه 
ــت ا...  ــام، آی ــن اقد ــر اولی ــدند و د ــزام ش اع
بــه بیمارســتان شــهدای تجریــش جهــت 
ــی  ــه مدت ــا ک ــد. از آنج ــل نمودن ــاء منتق احی
ــه  ــا ب ــود، بن ــق نب ــاء موف ــود و احی ــته ب گذش
نظــر بــزرگان، پیکــر آیــت ا... بــه جمــاران 
ــور  ــه حض ــه، ب ــان لحظ ــد و از هم ــل ش منتق
اورژانــس به صــورت جدــی و پررنــگ دــر 
حوالــی جمــاران اقدــام شــد؛ 25 دســتگاه 
آمبوالنــس از چهــارراه پــارک وی تــا جمــاران، 
اســتقرار پزشــک متخصــص اورژانــس و داخلی 
ــاران،  ــر جم ــر د ــک نف ــیفت ی ــر ش ــرای ه ب
دیســپچ ها،  کلیــه  آماده بــاش  همچنیــن 
ــس  ــج موتورالن ــز پن ــهری و نی ــای ش پایگاه ه
و دــو اتوبوس آمبوالنــس دــر میدــان تجریــش 
و خیابــان یاســر دــر جمــاران از خدمــات شــب 
رحلــت و ودــاع بــا پیکــر آیــت ا... دــر جمــاران 
ــم  ــییع ه ــزی روز تش ــه برنامه ری ــت. جلس اس

ــت. ــه داش ــب ادام ــان ش ــا 11 هم ت
طبــق دســتورالعمل صادرشــده از اورژانــس 
کشــور طبــق نقشــه منطقــه، بــا مبدأ دانشــگاه 
ــگاه  ــیر دانش ــج، مس ــارراه کال ــا چه ــران ت ته
ــی )ره(،  ــام خمین ــر ام ــرم مطه ــا ح ــران ت ته

ــی شــدند. ــزات جانمای ــا و تجهی نیروه
اســتان های  از  آمبوالنــس  دســتگاه   50

ــاعت  ــه از س ــن شــدند ک ــران تأمی ــراف ته اط
شــش صبــح از دانشــگاه تــا حــرم مطهــر 
جانمایــی شــدند. 10۳ دســتگاه آمبوالنــس در 
ســه حــوزه، ۳0 دســتگاه موتورالنــس و چهــار 
سه شــنبه  روز  اتوبوس آمبوالنــس  دســتگاه 
ــد.  ــت بودن ــه خدم ــه ب ــییع آماد ــرای تش ب
ــروی دــر دانشــگاه  ــوس روب دــو دســتگاه اتوب
ــتگاه  ــو دس ــر و د ــارراه ولی عص ــران و چه ته
دیگــر دــر متــرو و ضلــع شــمالی حــرم مطهــر 
و  ســتادی  تکنســین های  شــدند.  مســتقر 
عملیاتــی تــا پایــان مراســم دــر ســاعت چهــار 
بعدازظهــر روز سه شــنبه حضــور داشــتند و 
مســیر اتوبــان خلیج فــارس و بهشــت زهرا را 

ــد. ــش دادن پوش
کــه  بــود  در خبرهــا  »یک یک پنــج«: 
ــز  ــانی و نی ــی کاش ــی و امام ــت ا... صانع آی
سیدحســن خمینــی در تدفیــن حالشــان بــد 

ــود؟ ــه ب ــان چ ــد؛ جری ش
ــود  ــه خ ــد ن ــی بودن ــت ا... صانع ــر آی براد
ــار  ــه دچ ــانی ک ــی کاش ــت ا... امام ایشــان و آی
ــل  ــر مح ــه د ــدند ک ــون ش ــار خ ــت فش اف
ــه  ــی ب ــت ا... صانع ــر آی ــد و براد ــود یافتن بهب
ــان روز  ــر هم ــل و د ــم منتق ــتان خات بیمارس
حجت االســام  امــا  شــدند  مرخــص  هــم 

سیدحســن خمینــی مشــکلی نداشــتند.
اســتقرار  برنامه ریــزی  »یک یک پنــج«: 
ــکل  ــود؟ مش ــور ب ــزات چط ــا و تجهی نیروه

ــت؟ ــود نداش ــا وج ــا نیروه ــی ب ارتباط
ــت از  ــا روز رحل ــود ام کار بســیار فشــرده ب
ــه   ــر داد ــه خب ــب ک ــم ش ــت و نی ــاعت هف س
و  هماهنگــی  برنامــه  شــب،   11 تــا  شــد 
ــد.  ــخص ش ــا مش ــزات و نیروه ــتقرار تجهی اس
آمبوالنس هــای تهــران روی فرکانــس F5 و 
ــم روی  ــر مراس ــر د ــر حاض ــتان های دیگ اس
ــران  ــا ته ــه ب ــد ک ــرار گرفتن ــس F2 ق فرکان

ــد. ــک بودن لین
چــه  پیش بینــی  »یک یک پنــج«: 

می کردیــد؟ جمعیتــی 
مــا پیش بینــی حدــود یــک و نیــم میلیــون 
جمعیــت می کردیــم امــا جمعیــت حاضــر 

ــد. ــر بودن ــون نف ــود ســه میلی حد
دو  افزایــش  بــا  »یک یک پنــج«: 
ــه پیش بینــی،  برابــری جمعیــت نســبت ب

ــد؟ ــش دادی ــور پوش چط
ــر  ــر د ــاوگان حاض ــرو و ن ــاد نی ــن تعد ای
ــوص  ــط مخص ــژه و فق ــورت وی ــم، به ص مراس
امــا  بودنــد  شــده  مســتقر  برنامــه  ایــن 
ــران،  ــهر ته ــه ش ــهری و حوم پایگاه هــای ش
ــه  ــک حلق ــع ی ــد درواق ــاش بودن همــه آماده ب
ــش  ــییع را پوش ــم تش ــاوگان، مراس ــی ن بیرون

ــاد. می د
در  همــکار  مراکــز  »یک یک پنــج«: 
ــد؟ ــزی بودن ــه مراک ــزرگ چ ــه ب ــن برنام ای

مازندــران، بابــل، گیــان، شــاهرود، ســمنان، 
ــن، زنجــان، اصفهــان، همدــان و کاشــان.  قزوی
البتــه اتوبــان تهــران- قــم هــم بــا 150 

کیلومتــر طــول، مرکــز قــم را پوشــش دــاد.

»یک یک پنــج«: از مدیریــت و پوشــش 
ــد؟ ــه راضــی بودی ــن برنام ای

ــه زمــان کــم، مدیریــت خیلــی  ــا توجــه ب ب
خــوب بــود. افزایــش ظرفیــت از مراکــز همجوار 
ــد؛  ــام ش ــوب انج ــریع و خ ــی س ــران خیل ته
ــوب و  ــگاه ها خ ــای دانش ــتقرار آمبوالنس ه اس
ــکاری  ــران هم ــا ته ــز ب ــود و مراک ــع ب به موق
خیلــی خوبــی داشــتند و حادثــه خاصــی هــم 
دــر ایــن چنــد روز پیــش نیامــد. ســه دانشــگاه 
ــتی  ــهید بهش ــران، ش ــران، ته ــکی ای علوم پزش
ــل  ــاش کام ــر آماده ب ــان د و بیمارستان هایش

بودنــد.
اورژانــس  تیم هــای  فعال ســازی  دــرکل 
بــرای پاســخ دهی بــه چنیــن مــوارد اورژانســی 
ــاش  ــبانه روزی و آماده ب ــت ش ــل فعالی ــه دلی ب
نیروهــا حتــی دــر زمان هــای عادــی، ســریع و 
بدــون فــوت وقــت اســت چــرا کــه نیروهــا هــم 
عملیاتــی هســتند و تجربه هــای خوبــی دارنــد. 
بــه همیــن دلیــل آماده بــاش و خدمت رســانی 

ــود. ــام می ش ــرعت انج به س
»یک یک پنــج«: مراســم یادبــود بیــت 

ــد؟ ــش دادی ــم پوش ــری را ه رهب
بــرای برنامــه بیــت رهبــری، چهــار دســتگاه 
ــه  ــه شــد ک ــر نظــر گرفت ــس د اتوبوس آمبوالن
ــم  ــر مراس ــت د ــم جمعی ــه حج ــه ب ــا توج ب
ــه  ــم اضاف ــر ه ــتگاه دیگ ــار دس ــییع، چه تش
داخــل  از  اتوبوس آمبوالنس هــا  ایــن  شــد. 
ــراف  ــر و اط ــد از کارگ ــوری بع ــان جمه خیاب
بیــت به عنــوان درمانــگاه ســرپایی مســتقر 
بودنــد. دــر ایــن مراســم، یــک مــورد انتقــال 
ــرپایی  ــان س ــورد درم ــتان و 10 م ــه بیمارس ب

ــتیم. داش
ــا  ــار مأموریت ه ــج«: در کل آم »یک یک پن

را اعــام می کنیــد؟
ــن  ــر ای ــده د ــام ش ــاي اع کل مأموریت ه
چنــد روز، 585 مأموریــت اســت کــه 562 
مــورد آن درمحــل درمــان شــدند. انتقــال بــه 
مرکــز درمانــي 2۳ مــورد کــه یــک مــورد بــه 
ــورد  ــک م ــي )ره(، ی ــام خمین ــتان  ام بیمارس
ــورد  ــک م ــاء، ی ــورد خاتم االنبی ــک م ــو، ی بهارل
شــهداي هفتــم تیــر، ســه مــورد فیروزآبادــي، 
دــو مــورد ناجــا و 14 مــورد دیگــر بــه فیروزگر 

ــال بیمــار داشــتیم. انتق
همچنیــن 10۳ دســتگاه آمبوالنــس، ۳0 
دســتگاه موتورالنــس و چهــار دســتگاه اتوبوس 
آمبوالنــس، نــاوگان مســتقر شــده دــر مراســم 

ــود. ــت ا... هاشــمی ب تشــییع آی
ــل  ــی کام ــات، آمادگ ــن اقدام ــار ای ــر کن د
ــای شــهری  ــل پایگاه ه دیســپچ، آمادگــی کام
و جادــه ای، هماهنگــی بــا مرکــز هدایــت 
ــی  ــت، هماهنگ ــران وزارت بهداش ــات بح عملی
بــا ســتاد هدایــت دانشــگاه های تهــران، ایــران 
ــه  ــاران ب ــال بیم ــرای انتق ــتی ب ــهید بهش و ش
بیمارســتان ها، هماهنگــی حضــور متخصصیــن 
طــب اورژانــس دــر نــاوگان اتوبوس آمبوالنــس 
هــم از اقدامــات دیگــر جهــت نیــاز دــر شــرایط 

ــود. خــاص ب

آماده باش اورژانس 115 در تشییع  پابه پای مردم در تشییع آیت ا...
آیت ا... رفسنجانی

بیست و دومین زایمان موفق کهگیلویه و بویراحمد در گچساران
مسئول اورژانس 115 شهرستان گچساران از زایمانی موفق در این شهرستان خبر داد. مرتضی گندمکار با بیان اینکه امدادرسانی 

به مادر باردار ۳2 ساله و نوزاد پسر توسط تکنسین های اورژانس 115 گچساران انجام شد گفت: در تاریخ 1۳ دی ماه در ساعت 
21 و 26 دقیقه پایگاه یک شهری گچساران جهت مأموریت زایمانی در یکی از محله های گچساران اعزام شد. مأمورین اورژانس در 

کم ترین زمان ممکن خود را به محل مورد نظر رساندند و با مادر باردار که دچار درد زایمان شده بود مواجه شدند.
گندمکار عنوان کرد: مأموران اعزامی پس از معاینه و کنترل عائم حیاتی، متوجه شروع مراحل اول زایمان شدند که بافاصله پس 

از انجام اقدامات اولیه درمانی و حمایتی به سمت بیمارستان حرکت کردند.
وی تصریح کرد: نوزاد پسر عجول قبل از رسیدن آمبوالنس به بیمارستان، اولین نگاه زندگی اش را تقدیم تکنسین های اورژانس 

115 گچساران کرد.مسئول اورژانس 115 شهرستان گچساران ادامه داد: مادر و نوزاد پسر در صحت و سامت کامل تحویل 
بخش زایشگاه بیمارستان شهید رجایی گچساران شدند.

نخستین پرواز اورژانس هوایی زنجان بر فراز ماهنشان
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان زنجان ساعت 5 بامداد روز دوشنبه 6 دی ماه، مادر باردار 40 

هفته ای با شروع عائم زایمان به مرکز بهداشتی درمانی روستای سهند مراجعه می کند و آمبوالنس فوریت های پزشکی در مدت 40 دقیقه، 
مادر باردار را به بیمارستان رازی ماهنشان منتقل می کند.

جواد مرادی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع و اقدام سریع با هماهنگی ریاست شبکه بهداشت و درمان ماهنشان به ستاد هدایت 
و مدیریت بحران اطاع رسانی، هماهنگی برای اورژانس هوایی انجام شد و اورژانس هوایی رأس ساعت 12 و 20 دقیقه در ماهنشان نشست 

و بافاصله متخصصین زنان و بیهوشی بر بالین بیمار حاضر شده و مادر باردار تحت عمل جراحی سزارین قرار گرفت و مادر و نوزاد در 
سامت کامل بوده و برای مراقبت های بیشتر با اورژانس هوایی به بیمارستان موسوی استان زنجان منتقل شدند.

الزم به ذکر است که اورژانس هوایی زنجان که در مورخه 5 دی ماه 1۳95 افتتاح شد، امدادرسانی به بیماران و مصدومان حادثه دیده 
جاده ای تا شعاع 200 کیلومتر را فراهم می کند.

زنجانگچساران



صاحب امتیاز : مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور

مدیر مسئول: دکتر مجید نجفی کلیانی
سردبیر: عباس نظریان
تحریریه :  مرجان رزمی، فاطمه اسدزاده

طراح و صفحه آرا: علیرضا ایزدی فرد 
ویراستار: فاطمه شرفی نیا
   مدیریت اجرایی:عظیم رئیسی، حامد رجائی
اجرا: شرکت سایبان مهر پرتو امید فارس
چاپ: شرکت چاپ رواق روشن مهر

 

JOURNAL115@Gmail.com پذیرش آگهی: 09011115852  ایمیل : 

آدرس دبیرخانه مرکزی : فارس ، فسا ، میدان امام حسین )ع( ، مرکز اورژانس فسا  
آدرس دفتر شیراز : تقاطع معدل و پوستچی ، ساختمان 52 ، طبقه دوم

دفتر دانشگاه علوم پزشکی فسا- کدپستی: 7134944733
تماس : 07132359600         تلفکس : 07132309884

January2017  | 95 12صفحه + 4 صفحه ضمیمه تنفس )رایگان(شماره بیستم | بهمن ماه | 

یازهمیــن کنگــره ملــی طــب اورژانــس دــر تاریــخ 2 لغایت 
4 دی مــاه ســال جــاری برگــزار شــد. ایــن کنگــره را بایــد 
ــت.  ــی ها دانس ــب اورژانس ــاالنه ط ــاد س ــن روید بزرگتری
ــال  ــود 12 س ــا حد ــور م ــر کش ــه د ــی ک ــب اورژانس ط
ســابقه دــارد و دــر بیــن تخصص هــای پزشــکی، یکــی از 

می  شــود. محســوب  تخصص هــا  جوان تریــن 
دبیــر علمــی یازدهمیــن کنگــره ملــی طــب اورژانــس یکی 
از مــوارد ارتقــای کنگــره یازدهــم را نســبت بــه دوره هــای 
ــا دانســت و اینکــه ســخنرانان از  ــه پنل ه ــرم ارائ ــل، ف قب

متخصصیــن همــه رشــته ها بودنــد.
کــورش احمدــی یکــی دیگــر از شــاخصه های دیگــر ایــن 
ــعیدی، پیشکســوت طــب  ــر از حســین س ــره را تقدی کنگ
اورژانــس دانســت و گفــت: بــرای اولیــن بــار دــر دوره های 

کنگــره بــود کــه چنیــن برنامــه ای اجــرا شــد.
هر روز 20 پنل برگزار شد

کنگــره یازدهــم بــرای متخصصیــن و همچنیــن پرســتاران 
و تکنســین ها بســیار پررونــق بــود. هــر دــو ســالن کنگــره 
فعــال و پرشــور بــود و هــر روز 20 پنــل از هشــت صبــح 
ــرکت کنندگان از  ــد. ش ــرا می ش ــر اج ــج بعدازظه ــا پن ت
ــود،  ــًا هیــچ گاه مطــرح نشــده ب مباحثــی کــه بعضــی قب
ــه بســیار  ــد. یکــی از ســخنرانی هایی ک اســتفاده می بردن
مــورد توجــه قــرار گرفــت، ســخنرانی افتتاحیــه بــود کــه 

ــت. ــتی می پرداخ ــوارد بیوتروریس ــه م ب
مباحــث اصلــی کنگــره، چالش هــای پیــش روی اورژانــس، 
حوادــث بیوتروریســتی، تهدیدهــای تروریســتی و آمادگــی 
بــرای برخــورد بــا ایــن مســئله، تیــم واکنــش ســریع دــر 
بیمــاران بدحــال بیمارســتانی، برخــورد بــا بیمــاران 
ــخیص  ــر تش ــت د ــینه، ارزش تس ــه س ــرد قفس ــار د دچ
پنــل مســمومیت، نقــش ســونوگرافی دــر اورژانــس، 
گرایش هــای پژوهــش دــر جامعــه طــب اورژانــس، تریــاژ، 
قانونــی دــر بخــش  بیماری هــای محیطــی، جوانــب 
اورژانــس، مهارت هــای ارتباطــی دــر دریافــت شــرح حال، 
تصویربردــاری دــر بخــش اورژانــس و ... بودــه اســت کــه با 

ــد. ــرو ش ــرکت کنندگان روب ــوب ش ــتقبال خ اس
هزار شرکت کننده، 150 سخنران

ــخنران  ــه 150 س ــرکت کننده، برنام ــر ش ــزار نف ــرکل ه د

را دــر دــو روز کنگــره پیگیــری کردــه و از اورژانــس 
ــتار  ــین و پرس ــر تکنس ــود 100 نف ــتانی حد پیش بیمارس
ثبت نــام کردنــد و 120 نفــر هــم ســهمیه مرکــز مدیریــت 
حوادــث و فوریت هــای پزشــکی کشــور بــرای شــرکت دــر 

ــدند. ــام ش ــره ثبت ن کنگ
وزارت  مدــاوم  آمــوزش  مرکــز  از  کنگــره  مجــوز 
ــرای  ــر کنگــره ب ــه شــرکت د ــر شــده ک بهداشــت صاد
ــه  ــین ها و کلی ــتاران، تکنس ــکان، پرس ــان، پزش متخصص
شــرکت کنندگان دــر کنگــره دــر کلیــه رشــته های 
پزشــکی و پیراپزشــکی، 15 امتیــاز بازآمــوزی دــر نظــر 

ــت. ــده  اس ــه  ش گرفت
کنگره های ساالنه، نیاز ضروری برای متخصصین

ــر تأســیس  ــا ســابقه بیشــتر د ــر کشــورهای دیگــر ب د
همایش هــای  ســاالنه  اورژانــس،  طــب  انجمــن 
ــا  ــا ب ــور م ــر کش ــا د ــود ام ــزار می ش ــی برگ بین الملل
توجــه بــه ســابقه حدودــاً 12 ســاله طــب اورژانــس، ایــن 
ــود  ــزار می ش ــی برگ ــاالنه و مل ــورت س ــا به ص کنگره ه
ــال داشــته  ــه دنب ــی ب ــه خروجــی بســیار خوب ــه البت ک

ــت.  اس
ــل  ــی حداق ــی، گردهمای ــر تخصص ــای ه ــی از نیازه یک
ســاالنه بــرای تبادــل تجربیــات متخصصیــن دــر زمینــه 
ــاف از  ــم مع ــس ه ــان می باشــد. طــب اورژان تخصصی ش
ایــن ضــرورت نیســت و الزمــه پیشــرفت دــر ایــن زمینه، 
ــس،  ــی طــب اورژان ــن گردهمایی هاســت و کنگــره مل ای
ــی پاســخ دادــه  اســت؛ اگرچــه دــر  ــاز را به خوب ــن نی ای
کنــار هــر کنگــره بایــد ســمینارهایی هــم دــر زمینه های 
ــال  ــول س ــر ط ــور د ــاپ حتی المقد ــی و ورک ش تخصص

برگــزار شــود تــا بازدهــی باالتــر رود.
ــال اول  ــس از س ــب اورژان ــی ط ــره مل ــی کنگ ــا بررس ب
تاکنــون کــه 11 دــوره برگــزار شــده، به راحتــی متوجــه 
می شــویم کــه مباحــث از قالــب تئوریــک و ســخنرانی بــه 
ــی  ــت. چالش های ــده اس ــل ش ــی تبدی ــای گروه بحث ه
ــی کــه از  ــارد و نکات ــت بیمــار وجــود د کــه دــر مدیری
ــه خدمــات  ــت ارائ ــا محوری ــی مهــم اســت، ب نظــر قانون
بهتــر بــه بیمــاران اورژانســی نیــز مــد نظــر بودــه اســت. 

مباحثــی کــه دــر طــول زمــان پخته تــر و علمی تــر شــده 
ــی  ــورت کارگاه ــز به ص ــث نی ــیاری مباح ــروز، بس و ام

ــود. ــه می ش ارائ
کنگــره یازدهــم به طورکلــی نــکات مثبــت قابــل توجهــی 
ــوه  ــره، نح ــن کنگ ــت ای ــه مثب ــن نکت ــت. مهم تری داش
ــی  ــش عمل ــر بخ ــی د ــود؛ پنل های ــا ب ــزاری پنل ه برگ
کــه بیــن دــو الــی ســه ســاعت حــول محورهــای یــک 
موضــوع بحــث می کــرد همچنیــن دــر ســالن های 
فرعــی همایــش، پنل هایــی هــم بــرای پرســتاران و 
ــن  ــی ای ــث تخصص ــه مباح ــود ک ــین های 115 ب تکنس

ــت. ــر می گذاش ــل نظ ــث و تباد ــه بح ــروه را ب گ
ــهیل  ــره تس ــر کنگ ــس د ــین های اورژان ــور تکنس حض

ــود ش
ایــن کنگــره، ایراداتــی هــم داشــت کــه شــاید الزم بــه 
ــا روزی کــه  ــه روز بهتــر شــود ت ــا روزب بازگویــی باشــد ت

ــرود. ــدن ب ــی ش ــمت بین الملل ــه س ــا ب کنگره ه
یکــی از ایــن معایــب، شــاید هزینــه آن بــرای پرســتاران 
ــام  ــه ثبت ن ــاً هزین ــا صرف ــد. هزینه ه ــین ها باش و تکنس
ــران  ــر ته ــت د ــاب، اقام ــای ایاب وذه ــت. هزینه ه نیس
ــر  ــر نظ ــد د ــز بای ــی را نی ــای جانب ــیاری هزینه ه و بس
گرفــت. الزم اســت کــه هزینه هــا را بــرای تکنســین های 
ــا  ــام ی ــس، تم ــز اورژان ــا مراک ــد و ی ــم کنن ــس ک اورژان
قســمتی از هزینه هــا را متقبــل شــوند تــا کارکنــان 
ســهولت  بــا  بتواننــد  پیش بیمارســتانی  اورژانــس 

بیشــتری دــر ایــن کنگــره شــرکت کننــد.
مشــکل دیگــر اینکــه حضــور دــر کنگــره جــزء دوره های 
و  پرســتاران  حضــور  تــا  شــود  قلمدــاد  بازآمــوزی 
تکنســین ها را بیشــتر شــاهد باشــیم. بعضــاً دیدــه 
شــده اســت کــه گواهــی شــرکت دــر کنگــره دــر ســوابق 
ــود و  ــاظ نمی ش ــس لح ــین های اورژان ــی تکنس آموزش
ــت. کار  ــی نیس ــده کاف ــاظ ش ــی لح ــاعت آموزش ــا س ی
ــم را از  ــئله مه ــن مس ــن ای ــه انجم ــت ک ــختی نیس س
ــه حــل کنــد همچنیــن شــاید  مرجــع اصلــی وزارت خان
بهتــر باشــد ارتبــاط متولیــان کنگــره بــا مدیریــت 
ــا  ــس کشــور بیشــتر شــود و انجمــن خــود را جد اورژان
انجمن هــای  ذات  البتــه  ندانــد؛  بهداشــت  وزارت  از 
علمــی، مســتقل بودــن اســت. اصــًا شــکل و ســاختار 
انجمــن کــه بخــش خصوصــی هســتند انجــام بســیاری از 
برنامه هــا را ممکــن می ســازد امــا دــور شــدن از اهدــاف 
و چشــم اندازهای کان مدیریــت اورژانــس کشــور قطعــاً 

رشــد و تعالــی انجمــن را دــر پــی نخواهــد داشــت.

آدرس ما
طرحی نو که برای اولین باردرکشور، با همکاری

 اورژانس فسا اجرا می شود
یکــی از مشــکالت مهــم در فراینــد امدادرســانی نیروهــای اورژانــس، آدرس هــای 
اشــتباه اســت و چــه بســیار هســتند بیمارانــی کــه به خاطــر دادن آدرس غلــط، جــان 
خودشــان را از دســت داده انــد. بــا وجــود اینکــه ایــن مســئله تبدیــل بــه یــک مشــکل 
ــورت  ــع آن ص ــرای رف ــچ کاری ب ــون هی ــا تاکن ــده ام ــس ش ــتم اورژان ــن در سیس مزم
نگرفتــه اســت. آدرس هــای اشــتباه به خاطــر اســترس همراهــان بیمــار اســت کــه از 
نظــر علمــی نیــز کامــاًل توجیه پذیــر اســت. وقتــی فــرد در شــرایط بحرانــی قــرار دارد 
طبیعتــًا قــادر نیســت تمرکــز کنــد و همــه ســؤال ها را درســت جــواب دهــد و همیــن 
ــز اورژانــس مقصــر  ــت نی ــر برســد و درنهای ــا آمبوالنــس دی مســئله باعــث می شــود ت

اصلــی تمــام اتفاقــات ناخوشــایند معرفــی می گــردد.
ــان  ــن مشــکل، نیازمنــد اطالع رســانی عمومــی در می ــه اینکــه رفــع ای ــا توجــه ب ب
ــکاری  ــا هم ــا ب ــکی فس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــت؛ مرک ــردم اس م
ــرده  ــا« ک ــام »آدرس م ــه ن ــی ب ــرای طرح ــه اج ــدام ب ــا اق ــتی فس ــت بهداش معاون
اســت. ایــن طــرح قــرار اســت بــه کمــک تمــام نیروهــای امــدادی اورژانــس، پلیــس 
و آتش نشــانی بیایــد. بــرای ایــن طــرح کارتــی تهیــه شــده اســت کــه روی آن چنــد 
پیــام کوتــاه دربــاره اهمیــت دادن آدرس درســت بــه نیروهــای امــدادی نوشــته شــده 
اســت. در کنــار آن چنــد گزینــه خالــی وجــود دارد کــه فــرد بایــد آن را پــر کنــد کــه 
شــامل نــام و نــام خانوادگــی، آدرس صحیــح پســتی و شــماره تماس هــای ضــروری 
ــًا  ــوده و حتم ــر نم ــا کارت را پ ــود ت ــته می ش ــردم خواس ــت از م ــد و در نهای می باش

ــد. ــرار دهن ــه ق ــار تلفن خان کن
ــای  ــش خطــر بالی ــت و کاه ــد مدیری ــئول واح ــناس مس ــوکاران، کارش ــر ج منوچه
معاونــت بهداشــت فســا و مبتکــر طــرح »آدرس مــا« در خصــوص ایــن طــرح گفــت: 
زمانــی خبــری پخــش شــد مبنــی بــر اینکــه یــک بیمــار قلبــی بــه خاطــر دادن آدرس 
اشــتباه بــه اورژانــس، جــان خــود را از دســت داده اســت. وی در ادامــه افــزود: طبــق 
ــه ای  ــد برنام ــرار ش ــت ق ــورت گرف ــانی ص ــس و آتش نش ــا اورژان ــه ب ــی ک صحبت های

بــرای ایــن کار انجــام شــود.
ــراد در  ــه اف ــت: اینک ــار داش ــرح اظه ــن ط ــود ای ــزوم وج ــوص ل ــوکاران در خص ج
ــه و اســاس  ــه پاســخگویی درســت و دقیــق نیســتند، پای ــادر ب ــی ق زمان هــای بحران
علمــی دارد. گذشــته از آن گاهــی فــردی مهمــان، در خانــه حضــور دارد کــه شــاید 
نیــاز بــه کمــک داشــته باشــد و آدرس را بلــد نباشــد. وی تصریــح کــرد: طبــق 
ــرا  ــران اج ــه در ای ــت ک ــار اس ــن ب ــرای اولی ــن کار ب ــده ای ــام ش ــه انج ــی ک تحقیقات

می شــود.
ــت  ــت بهداش ــای معاون ــر بالی ــش خط ــت و کاه ــد مدیری ــئول واح ــناس مس  کارش
فســا بــا اشــاره بــه اجرایــی شــدن طــرح در آینــده ای نزدیــک عنــوان کــرد: هم اکنــون 
5 هــزار کارت در مرحلــه اول چــاپ اســت کــه بــه زودی در اختیــار همشــهریان عزیــز 
ــی  ــات تکمیل ــه اطالع ــده ک ــی ش ــوری طراح ــار آن بروش ــرد و در کن ــرار می گی ق

ــه می دهــد. ــه مــردم ارائ ــاره طــرح را ب درب

طب اورژانس، در مسیر صعود
مخاطب عام کنگره، تمامی کارکنان اورژانس گزارشی از یازدهمین کنگره ملی طب اورژانس

هستند

تخصــص طــب اورژانــس دــر میــان رشــته های پزشــکی، یــک 
شــاخه نوپــا و جدیــد اســت و دــر ایــران هــم حدــود 12 ســال 
ــوی  ــق الگ ــاله مطاب ــت. هرس ــده  اس ــذاری ش ــه پایه گ ــت ک اس
جهانــی، یــک کنگــره داریــم کــه البتــه دــر کشــور مــا دــر حــال 
ــورها  ــر کش ــر دیگ ــره د ــن کنگ ــه ای ــت؛ گرچ ــی اس ــر مل حاض
ــدن  ــر ش ــر و پربارت ــه بهت ــه ب ــا توج ــا ب ــت ام ــی اس بین الملل
هرســاله ایــن کنگــره دــر کشــور می توانــم بــه جــرأت بگویــم کــه 
ــم  ــه ه ــی هســتیم. چراک ــای بین الملل ــا کنگره ه ــت ب ــل رقاب قاب
حضــور صاحب نظــران را داریــم و هــم ســطح مقــاالت دــر نــوع 

ــت. ــر اس ــود بی نظی خ
ــی کســانی  ــس را به طورکل ــره طــب اورژان ــام کنگ مخاطــب ع
هســتند کــه دــر اورژانــس ارائــه خدمــات می کننــد و مخاطبــان 

خــاص، متخصصیــن طــب اورژانــس هســتند.
یازدهمیــن کنگــره طــب اورژانــس دــارای دــو بخــش مقــاالت 
پژوهشــی و بخــش علمــی بــود. مقــاالت ارســالی دــر یازدهمیــن 
کنگــره مــورد بررســی قــرار گرفــت و از بیــن مقــاالت ارائــه شــده 
بــه دبیرخانــه، 90 مقالــه برتــر انتخــاب شــد کــه هشــت مقالــه 
ــره  ــر کنگ ــخنرانی د ــورت س ــه به  ص ــرای ارائ ــان، ب ــن می از ای

برگزیدــه شــد.
ــا  ــری رازی ب ــزار و 500 نف ــالن ه ــر س ــره د ــن کنگ یازدهمی
محوریــت عناویــن شــایع اورژانــس برگــزار شــد کــه دــر بخــش 
علمــی دــر پنل هایــی بیــن دــو الــی ســه ســاعت حــول محورهای 
ــی،  ــار ترومای ــت بیم ــًا مدیری ــد مث ــث می ش ــوع بح ــک موض ی
مدیریــت بیمــاران قلبــی، مدیریــت بیمــاران تنفســی و به صــورت 
کلــی، همــه محورهایــی کــه از مصادیــق اورژانــس باشــد و نــکات 

بــه روز دــر ایــن زمینــه بــه بحــث و تبادــل نظــر گذاشــته شــد.
بــرای  پنل هایــی  هــم  همایــش  فرعــی  ســالن های  دــر 
ــره  ــخنرانان کنگ ــتیم. س ــین های 115 داش ــتاران و تکنس پرس
از  بودنــد و هــم  اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه ها  از  هــم 

متخصصیــن طــب اورژانــس.
پیشــرفت های کنگــره دــر یازدــه ســال گذشــته چشــمگیر بوده 
ــک و ســخنرانی  ــب تئوری ــه مباحــث از قال ــه نحــوی ک اســت ب
ــر  ــه د ــی ک ــی؛ چالش های ــای گروه ــه بحث ه ــده ب ــل ش تبدی
مدیریــت بیمــار وجــود دــارد و نکاتــی کــه از نظــر قانونــی مهــم 
اســت بــا محوریــت ارائــه خدمــات بهتــر بــه بیمــاران اورژانســی. 
ــر شــده و  ــر و علمی ت ــان پخته ت دــر کل مباحــث دــر طــول زم
ــت. ــده اس ــر ش ــر و عملی ت ــره، کارگاهی ت ــوی کنگ ــمت و س س
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متخصص طب اورژانس و مدیر اجرایی کنگره یازدهم

طب اورژانس راهش را گم کرده است
ــه مهــم در دســتور کار دارد: یکــی  ــس دو برنام رشــته طــب اورژان
ــدازی  ــری راه ان ــور و دیگ ــای کش ــدی اورژانس   ه ــش صددرص پوش
مهم تریــن فــوق تخصص هــا کــه فعــاًل در ایــن مــورد، اورژانــس 

ــت. ــت اس ــودکان در اولوی ک
ــش  ــس راه ــب اورژان ــر ط ــال حاض ــه در ح ــد ک ــر مي رس ــه نظ ب
ــته  ــک رش ــوان ی ــه به عن ــای اینک ــی به ج ــت؛ یعن ــرده  اس ــم ک را گ
بــه  را  راهــش  کنــد،  مدیریــت  را  اورژانــس  واحــد  تخصصــی، 
برخــورد بــا اورژانــس هــر رشــته تخصصــی دیگــر کــج کــرده  اســت. 
ــا  ــورد ب ــته اي در برخ ــر رش ــص ه ــه متخص ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــك متخصــص طــب اورژانــس  ــر از ی اورژانس هــاي آن رشــته موفق ت
اســت؛ درواقــع نقــش متخصــص طــب اورژانــس، مدیریــت اســت؛ 
مدیریــت بیمــار، همراهــان بیمــار، ســایر متخصصیــن، تکنســین ها 
و فضــاي فیزیکــي اورژانــس؛ بنابرایــن مــا نبایــد اولویت هــا را از 
دســت بدهیــم؛ بایــد نقــش محــوری متخصصیــن طــب اورژانــس را 
بــه ایــن متخصصیــن برگردانیــم. هنــر آن اســت کــه یــک متخصــص 
ــدون  ــد ب ــت کن ــن را مدیری ــه متخصصی ــد هم ــس بتوان ــب اورژان ط
آن کــه خــودش درگیــر جزئیــات شــود؛ ضمــن اینکــه بایــد بــه یــک 

ســری شــاخه های فوق تخصصــی در اورژانــس توجــه شــود.
ــه  ــس ب ــب اورژان ــن ط ــه متخصصی ــر اینک ــه دیگ ــل توج ــه قاب نکت
دلیــل درگیــر شــدن در بیمارســتان ها بــه اورژانــس پیش بیمارســتاني 
ــد و افــرادی می شــوند کــه نمی تواننــد نقــش محــوری را  نمی پردازن
ــد.  ــازی کنن ــند، ب ــته  باش ــس داش ــای اورژان ــد در عملیات ه ــه بای ک
بــه احتمــال خیلــي زیــاد، اگــر یــك متخصــص طــب اورژانــس را بــا 
ــه کار  ــد چ ــه بای ــد ک ــتیم، نمی دان ــه ای بفرس ــر حادث ــس س آمبوالن
کنــد. این هــا عــادت کرده انــد بــه کار در بیمارســتان ها بــا امکانــات 
ــا همــه دســتگاه ها را بداننــد امــا وظیفــه اصلــی  ــد کار ب کامــل؛ بای

آن هــا، مدیریــت در شــرایط اورژانســی اســت.
کنگــره طــب اورژانــس در ایــران هــم بــه دلیــل ضــرورت آن، بــرای 
ــا یکدیگــر هــم از نظــر علمــی هــم  تبــادل اطالعــات متخصصیــن ب
ــر  ــای دیگ ــه ج ــل هم ــا مث ــی راهکاره ــم بررس ــا وه ــرح چالش ه ط
ســالیانه برگــزار می شــود اگرچــه فعــاًل در ســطح ملــی برگــزار 

ــی دارد. ــی خوب ــا خروج ــود ام می ش
کنگــره یازدهــم، نــکات مثبــت قابــل توجهــی داشــت؛ مهم تریــن 
ــکات  ــا ن ــود ام ــا ب ــزاری پنل ه ــوه برگ ــره، نح ــن کنگ ــت ای ــه مثب نکت
منفــی هــم داشــت؛ افــراد کلیــدی کنگــره هرکجــا کــه بودنــد، 
ــه ذکــر  ــه همان جــا جــذب می شــدند. الزم ب شــرکت کنندگان هــم ب
ــی  ــات اصل ــار جلس ــی در کن ــای آموزش ــود کارگاه ه ــه کمب ــت ک اس

ــود. ــز از دیگــر مشــکالت ب کنگــره نی

استادیار طب اورژانس علوم پزشکی ایران

بابک مهشیدفر |||||||||||||||||||||||||||||||||     



علیرضا فاریابی، امدادگر اورژانس جیرفت و عضو تیم کوهنوردی 
فوریت های پزشکی جیرفت

حــدود 10 ســال ســابقه کوهنــوردی دارد و در ایــن ســال ها بــه اکثــر قلــل مرتفــع 
ــان، هــزار، ســه شــاخ  ــدران، ســبالن، تفت ــوه مازن ــد، علم ک ــه دماون ــران ازجمل ای

جوپــار و ... صعــود کــرده اســت.
از همــان ســال های اولیــه فعالیــت، رشــته کوهنــوردی و ســنگ نوردی را 
به صــورت حرفــه ای دنبــال کــرده و هرســاله در کلیــه دوره هایــی کــه فدراســیون 
کوهنــوردی جمهــوری اســالمی ایــران در تهــران برگــزار می کــرد شــرکت نمــوده 
ــدارک  ــذ م ــه اخ ــق ب ــال موف ــرد و تابه ح ــی ک ــت ط ــا موفقی ــا را ب ــام دوره ه و تم

ــر از فدراســیون کوهنــوردی شــده اســت. معتبــر زی
خداقوت قهرمان؛ به وجودت افتخار می کنیم

تیم فوتسال مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد
قهرمانی مسابقات فوتسال کارکنان علوم پزشکی یاسوج
مقام سوم جام رمضان در ادارات کهگیلویه و بویراحمد

نائب قهرمان مسابقات ادارات استان ها در جام هفته دولت

خداقوتقهرمانان؛ بهوجودتانافتخارمیکنیم

ایستگاه دوایستگاه یک

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

حســین آهنگرانی، تکنسین فوریت های پزشکی اورژانس 115 نیشابور
 رشته ورزشی: کیک بوکسینگ

 مهم ترین عناوین قهرمانی و رزومه کاری:
 Level D ــی ــري بین الملل ــک و مربیگ ــکي دان ی ــد مش ــده کمربن  دارن
ــي شهرســتان، اســتان و  ــوان قهرمان ــن عن ــده چندی در ســال 2009، دارن
کشــوری، مربــي خانــه کیــک بوکســینگ نیشــابور، مربــي تیــم جوانــان 
ــي تیــم ملــي در قزویــن، انتخــاب  خراســان رضــوي در مســابقات انتخاب
ــتان،  ــي شهرس ــروی انتظام ــرف نی ــتان از ط ــالق شهرس ــکار اخ ورزش
رئیــس روابــط عمومــي فــول کیــک بوکســینگ اســتان خراســان رضــوي

خداقوت قهرمان؛ به وجودت افتخار می کنیم

ستون ورزشی

متحــده،  ایــاالت  کار  اداره  مســتندات  اســاس  بــر 
پارامدیک هــا  و  پزشــکی  فوریت هــای  تکنســین های 
از  بیشــتر  بســیار  را  بیمــاری  و  کار  بــا  مرتبــط  آســیب های 

می کننــد. تجربــه  متوســط، 
 (Burea of labor statistics, 2012)

عــاوه بــر انجــام فعالیت هایــی ازجملــه زانــو زدن، خــم 
شــدن، بلنــد کــردن و حرکــت دادن بیمــار کــه تکنســین  ممکــن 
اســت در معــرض بیماری هــای واگیــردار و خطرناکــی نظیــر 
ــی و  ــراد روان ــق اف ــا از طری ــد و ی ــرار گیرن ــدز ق ــت B و ای هپاتی
مهاجــم مــورد حملــه قــرار گرفتــه و مصــدوم شــوند؛ بــرای 
ــی تکنســین های  ــه مل ــن خطــرات شــغلی، اتحادی ــه ای توجــه ب
ــه  ــده گرفت ــه عه ــه را ب ــن وظیف ــکا ای ــکی آمری ــای پزش فوریت ه
اســت کــه از طریــق همــکاری بــا ســایر ســازمان های ملــی 
ایــن اطمینــان را ایجــاد کنــد کــه تکنســین ها بــدون اینکــه در 

ــد. ــام دهن ــان را انج ــد، وظایفش ــرار گیرن ــیب ق ــرض آس مع
هــدف نهایــی ایــن کار مشــترک ایــن اســت کــه بــه کاهــش 
اســکلتی  و  عضانــی  شــغلی  آســیب های  شــدت  و  مــوارد 

ــد. ــک نماین ــین کم تکنس
قابل توجه مسئوالن دلسوز

  NAEMT(ــکا ــس آمری ــین های اورژان ــی تکنس ــن مل انجم
ــرد: ــزارش ک ــال 2012 گ ( در س

برابــر  هفــت  پیش بیمارســتانی  اورژانــس  کارکنــان   -1
شــغلی،  آســیب های  خاطــر  بــه  کارگرهــا  ســایر  متوســط 

می دهنــد. دســت  از  یــا  می کننــد  تــرک  را  کارشــان 
2- نیمــی از همــه کارکنــان اورژانــس، ســاالنه از درد کمــر 

ــد. ــج می برن رن
3- یــک نفــر از هــر چهــار نفــر ظــرف چهــار ســال ابتدایــی 

ــه آخــر خــط آســیب می رســند. خدمــت، ب
4- آســیب های پشــت، شــایع ترین علــت بیــان شــده بــرای 

تــرک EMS اســت.
5- آســیب های پشــت غالبــًا نتیجــه اثــر تجمعــی آســیب ها 

و فرســودگی اســت.
ــر روی تکنســین ها و آســیب های شــغلی  ســایر تحقیقــات ب
ــرات  ــردن روی خط ــرای کار ک ــده ای ب ــل متقاعدکنن ــان، دلی آن
دفتــر  اطاعــات  می باشــد.  کار  انجــام  حیــن  در  شــغلی 
مجمــع آمــار کار از ســال 2003 تــا 2007 نشــان داد کــه اکثــر 
آســیب های غیرکشــنده معــادل 84 درصــد کشــیدگی و پارگــی 
پایین تنــه  در  درصــد   42 و  انگشــتان  و  دســت ها  در  عمدتــًا 
می باشــد. تقریبــًا نیمــی از ایــن حــوادث در حیــن حرکــت 

ــت. ــاده اس ــاق افت ــردن او اتف ــد ک ــار و بلن دادن بیم
تحــت  را  پاهــا  و  دســت  و  تنــه   آســیب ها ،  بیشــترین 
کافــی  انــدازه  بــه  آســیب ها  ایــن  اســت.  داده  قــرار  تأثیــر 
هشــداردهنده اســت و نشــان می دهــد کــه چــرا الزم اســت 
ــرکات  ــف و ح ــا وظای ــب ب ــمانی متناس ــی جس ــای آمادگ نیازه

گیــرد. قــرار  توجــه  مــورد  تکنســین ها  حرفــه ای  متنــوع 
نکتــه بــا ارزش دیگــری کــه بایــد بیــان کــرد ایــن اســت کــه 
ــت  ــن اس ــه ممک ــادی جامع ــراد ع ــایر اف ــل س ــین ها مث تکنس
ــی  ــف آمادگ ــر و ضع ــروق کرون ــای ع ــی، بیماری ه ــک چاق ریس

ــد. ــه کنن ــی را تجرب ــی – تنفس قلب
از آن گذشــته خطراتــی مثــل تغییــر عــادت خــواب کــه 
ــای در  ــان را از پ ــد و آن ــد می کن ــان را تهدی ــی آن ــامت روان س
مــی آورد ســیمای کلــی ســامت کارکنــان فوریت هــای پزشــکی 

را ترســیم می نمایــد.
مــا از وضعیــت ســامت کارکنــان اورژانــس چــه می دانیــم؟ 

بــرای ســامت آنــان چــه کار می کنیــم؟
ــون،  ــازمان های گوناگ ــین ها در س ــه تکنس ــل اینک ــه دلی ب
یــک  می کننــد  کار  دیگــر  جاهــای  و  خصوصــی  آمبوالنــس 
مناطــق  بــه   ACE از  ورزشــی  فیزیولوژیســت های  از  تیــم 
ــام  ــن انج ــین ها را حی ــا کار تکنس ــد ت ــافرت کردن ــف مس مختل
ــوع کار،  ــای متن ــاهده روش ه ــرای مش ــور ب ــر کش کار در سراس

محیــط، جمعیــت دریافــت کننــده خدمــت و مناطــق متفــاوت 
ــاهدات  ــن مش ــی در ای ــد. به طورکل ــاهده کنن ــی مش جغرافیای
بــا  مرتبــط  مشــترکی  موانــع  و  درخواســت ها  توجهــات، 
ــه  ــت ک ــی اس ــت؛ طبیع ــود داش ــین وج ــامت تکنس ــود س بهب
درخواســت ها و نیازهــای متفاوتــی هــم وجــود داشــته باشــد.

عائق مشترک
تکنســین ها از وقــت تلــف شــده و هزینه هــای درمانــی 
مرتبــط بــا آســیب های شــغلی صحبــت کردنــد و مدیــران از 
ــد.  ــرف زدن ــان ح ــت کارکن ــی از غیب ــی ناش ــای اضاف هزینه ه
ــا،  ــامت در مصاحبه ه ــف س ــای مختل ــورد جنبه ه ــث در م بح
ــت  ــل مدیری ــی مث ــه مباحث ــترک ب ــه مش ــک عاق ــده ی بیان کنن

ــود. ــی ب ــیوه زندگ ــود ش ــترس و بهب ــت اس وزن، مدیری
درخواست های مشترک

ارائــه  بــرای  اعزامــی  تیــم  درخواســت  اســاس  بــر 
پیشــنهادات و درخواســت ها ســوپروایزرها بــه نیــاز فزاینــده بــه 
توانمندی هــای جســمانی کافــی تکنســین ها اشــاره کردنــد 
منظــم  ارزیابــی  فوایــد  از  بازدیــد  مــورد  مناطــق  مدیــران  و 
ــر  ــاالنه و حداکث ــورت س ــل به ص ــمانی حداق ــای جس قابلیت ه
نیــاز  مــورد  در  حتــی  کردنــد؛  صحبــت  فصلــی  به صــورت 
ــث  ــان بح ــرای کارکن ــی ب ــای فیزیک ــدن نیازه ــاری ش ــه اجب ب
شــد کــه البتــه بایــد دراین بــاره بــه تفاوت هــای فرهنگــی و 
داشــت. توجــه  مختلــف  مناطــق  در  محلــی  سیاســت های 

موانع مشترک و متداول
درزمــان نهادینــه کــردن هــر تغییــری همیشــه موانعــی 
ــاس  ــر اس ــه ب ــرکت کننده در مصاحب ــان ش ــود دارد؛ کارکن وج
ــوان  ــی به عن ــه نکات ــان ب ــط کاری خودش ــاص محی ــرایط خ ش
ــد  ــاره کردن ــامت اش ــاء س ــای ارتق ــرکت در برنامه ه ــع ش موان

ــداز: ــه عبارتن ک

1- فقــدان منابع مثل فضا و تجهیزات برای ورزش
ــا  ــب برنامه ه ــازی مناس ــرای نهادینه س ــش ب ــدان دان 2- فق

ــرای یــک زندگــی ســالم تر و راهنمایــی ب
3 - مقتضیــات حرفــه ای کــه موجــب اختــال در اســتراحت 
ــل ورزش  ــدی مث ــای مفی ــه کاره ــت ب ــاص وق ــع از اختص و مان

می شــود.
4 - فقدان برنامه غذایی ســالم و احتمااًل ناکافی

برنامه هــای  شــروع  بــه  رغبــت  و  انگیــزه  فقــدان   -  5
ورزش مثــل  ســامت  در  تأثیرگــذار 

امکان پذیر راه حل های 
شــورای ورزش آمریــکا اعتقــاد دارد کــه یــک برنامــه ارزیابــی 
ــی  ــوان طراح ــرای ورود را می ت ــه ب ــمانی پای ــای جس توانایی ه
کــرد کــه بــر اســاس آن داوطلبانــی کــه در معــرض ریســک 
ــه  ــی ک ــد از آن های ــرار دارن ــغلی ق ــیب های ش ــرای آس ــی ب باالی
ــک  ــدون ش ــرد و ب ــدا ک ــتند ج ــری هس ــر کمت ــرض خط در مع
شــرایط  بــا  متناســب  زمانــی  دوره هــای  در  تســت ها  ایــن 
مشــاهده  و  مجــدد  ارزیابــی  بــرای  می بایســت  امکانــات  و 

ــرد. ــرار ک ــود تک ــرات و بهب تغیی
ــوزش،  ــده آم ــث ای ــه بح ــن نکت ــااًل مهم تری ــر و احتم در آخ
ــردن  ــه ک ــه نهادین ــی برنام ــت. طراح ــی اس ــیوه زندگ ــر ش تغیی
ــورد  ــه م ــدون اینک ــالم ب ــه س ــمانی و تغذی ــی جس ورزش، آمادگ
ــت. ــد داش ــه ای نخواه ــچ نتیج ــود، هی ــع ش ــان واق ــول کارکن قب

ــورد  ــت در م ــکل الزم اس ــن مش ــر ای ــردن ب ــه ک ــرای غلب ب
ــس  ــت اورژان ــه حمای ــار ازجمل ــر رفت ــر تغیی ــتراتژی های مؤث اس
ورزشــی  نهادهــای  به ویــژه  برون ســازمانی  همکاری  هــای  و 

ــرد. ــدام ک ــت و اق ــم گرف ــرد، تصمی ــر ک ــط فک ذی رب
بهبــود ظرفیت های فیزیکی مرتبط با حرفه:

وظیفــه  انجــام  حیــن  در  فعالیت هایــی  تکــراری  انجــام 

مثــل خــم شــدن، چرخیــدن، دراز کــردن یــا دراز کشــیدن، 
بیمــار  مانــور دادن  و  فشــار دادن، کشــیدن، حمــل کــردن 
به خصــوص وقتــی در جاهــای تنــگ مثــل یــک حمــام کوچــک 
ــیاری  ــس در بس ــل آمبوالن ــی داخ ــا حت ــاد و ی ــای زی ــا از پله ه ی
اوقــات اجتناب ناپذیــر اســت کــه گاهــی اوقــات جابجایــی 
اضافــه می شــود. خیلــی  آن  بــه  بعضــًا ســنگین  تجهیــزات 
روشــن اســت کــه ایــن فشــارهای وارد شــده بــه بدن هــای 
ــرم  ــای ن ــل و بافت ه ــاراتی را روی مفاص ــه خس ــاده چ ــر آم غی
ــرک  ــادل و تح ــدرت، تع ــه از ق ــی ک ــذارد؛ بدن های ــدن می گ ب
ــی   ــت ارزیاب ــل الزم اس ــن دلی ــه همی ــتند. ب ــوردار نیس الزم برخ
ــه و برنامه هــای تمرینــی اختصاصــی  توانایی هــای فیزیکــی پای
فوریت هــای  انجــام ضرورت هــای اختصاصــی حرفــه  بــرای 

ــردد. ــام گ ــی و انج ــکی طراح پزش
ســامت عمومی را باید بهبود بخشید

شــامل  کــه  را  ســالم تر  زندگــی  شــیوه  انســان ها  وقتــی 
فعالیــت فیزیکــی، تغذیــه ســالم و روش هــای کاهــش اســترس 
برنامــه  یــک  می یابــد.  بهبــود  کلــی،  ســامت  می پذیــرد  را 
روی  مثبــت  به طــور  می توانــد  جســمانی  فعالیــت  منظــم 
ــکل  ــق ش ــی از طری ــک و روح ــامت فیزیولوژی ــای س فاکتوره
ــرآوردن  ــی و ب ــرای زندگ ــدن ب ــردن ب ــاده ک ــدن، آم ــه ب دادن ب
انتظــارات کاری تأثیــر گذاشــته و دریچــه ای باشــد بــرای ورود به 
ــر  ــان منج ــودی کارکن ــاس بهب ــاء احس ــترس. ارتق ــت اس مدیری
بــه کاهــش اتــاف روزهــای کار و زندگــی و کاهــش هزینــه 

به خاطــر بیمــاری خواهــد شــد.
از تأثیــر بهبــود تغذیــه در ارتقــاء ســامت و احســاس آن 
نبایــد گذشــت. دانــش الزم بــرای بهبــود تغذیــه، بــدون هزینــه 
اســت امــا تأمیــن نیازهــای غذایــی مســتلزم تأمیــن هزینه هــای 
ــی  ــف فیزیک ــام وظای ــرای انج ــین ها ب ــان و تکنس ــی کارکن غذای
ســنگین حرفــه ای اســت و تأمیــن ایــن هزینه هــا بایــد در قالــب 
ــه کارکنــان بیشــتر از  حــق اختصاصــی و پرداخــت هزینــه آن ب
ــا  ــرد ام ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــر می باش ــال حاض ــه در ح آنچ
تهیــه بســته های اســتاندارد غذایــی ایــده بهتــری بــه نظــر 

می رســد.
اعتمادبه نفس ایجاد 

هــدف نهایــی بعــد از نهادینــه کــردن هــر برنامــه ای در 
ــرای  ــه ب ــه برنام ــرادی ک ــط اف ــه توس ــت ک ــن اس ــه ای ــن زمین ای
ــای  ــی از راه ه ــود. یک ــه ش ــت پذیرفت ــده اس ــی ش ــان طراح آن
مؤثــر بــرای تحقــق ایــن هــدف، پیشــنهاد اســتراتژی هایی 
ــت.  ــدف اس ــت ه ــس جمعی ــاء اعتمادبه نف ــاد و ارتق ــرای ایج ب
انجام دادنــی  و  دســت یافتنی  کارکنــان  بــرای  بایــد  برنامــه 
باشــد به طوری کــه آن هــا احســاس پیشــرفت و موفقیــت کننــد 
تــا اینکــه احســاس کننــد شکســت خورده انــد و ســرخورده 
باعــث  مهــم  موضــوع  ایــن  بــا  مواجهــه  این گونــه  شــوند. 
افزایــش مشــارکت و نهایتــًا افزایــش اعتمادبه نفــس در بیــن 
کارکنــان خواهــد شــد و بدیهــی اســت کــه موفقیت هــای ملــی 

نیــز دســت یافتنی خواهــد بــود.
ــت حــوادث و  ــزرگ وظیفــه مشــترک مرکــز مدیری ــن کار ب ای
ــی،  ــص ورزش ــای متخص ــور و گروه ه ــکی کش ــای پزش فوریت ه
تغذیــه و روانشناســی و حمایــت معنــوی و مــادی از اجــرای 

می باشــد. دانشــگاه ها  در  برنامــه 
و  فیزیکــی  ارزیابــی  پیشــنهادی  کامــل  بســته  بــه زودی 

ارائــه خواهــد گردیــد. راهنمــای برنامــه ورزشــی تهیــه و 
موفق و پیروز باشید.
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بیشتر به فکر سالمتی تکنسین ها باشیم
الگوهای پیشرفته دنیا درمواجه با سالمتی تکنسین ها



او عاشق کارش است
ــک  ــر ی ــر ه ــد د ــارد می توان ــت د ــر دس ــه د ــی ک ــرک تحصیل ــا مد ب
ــک  ــه بی ش ــتغالی ک ــود؛ اش ــغول ش ــد، مش ــه بخواه ــی ک ــز درمان از مراک
نه تنهــا ضریــب امنیــت شــغلی اش باالســت بلکــه مشــکالت عصبــی، روانــی 
ــد آورد.  ــان نخواه ــه ارمغ ــش ب ــز برای ــکلتی نی ــی و اس ــکالت عضالن و مش
بااین حــال دوســت داشــته و دــارد بــا عنــوان تکنســین اورژانــس فعالیــت 
کنــد، بــا ردایــی ســفید و بــا لقــب فرشــتگان نجــات؛ هرچنــد ایــن انتخــاب 
ــا  ــود ت ــه ای می ش ــد و بهان ــرار می ده ــالمتی ق ــکان س ــوک پی ــر ن او را د

ــرد. ــرار گی ــا ق ــا و تهمت ه ــن توهین ه ــاج بدتری ــه آم همیش
ــر  ــل دی ــد مث ــی می گیرن ــات فراوان ــس 115 ایراد ــان اورژان ــه کارکن ب

ــیدن! رس
ــین  ــک تکنس ــر ی ــا را از منظ ــی خیابان ه ــت ترافیک ــال وضعی ــا تابه ح آی

بوده ایــد؟ نظاره گــر 
اگــر صدــای آژیــر باشــد، متأســفانه فحــش و ناســزای خودروهــای عبوری 
را شــاهدیم و هرکــس بــه فکــر حرکــت خودــروی خــود بودــه و نیــازی بــه 

بــاز کردــن مســیر بــرای آمبوالنــس نمی بینــد.
ــی  ــی و رانندگ ــس راهنمای ــربازان پلی ــه س ــم ک ــاهد بوده ای ــر ش کمت
ــد! ــاز کنن ــس ب ــرای آمبوالن ــیر را ب ــا، مس ــا و تقاطع ه ــر چهارراه ه ــتقر د مس

ــه  ــم ب ــاکی اســت، آن ه ــس از تکنســین ها ش ــی داخــل آمبوالن مصدوم
ــه  ــاری ک ــه. بیم ــان و جاد ــای خیاب ــرعت گیرها و چاله ه ــود س ــت وج عل
ــه از تکنســین اورژانــس 115 شــاکی اســت و آن هــم بــه  دــر داخــل خان
علــت نبــود آسانســور مناســب و یــا کاًل نبــود آسانســور دــر طبقــات باالتــر 
و اعتــراض بــه علــت اینکــه چــرا شــما دــو نفــر نمی توانیــد مــرا بــه پاییــن 

ســاختمان انتقــال دهیــد.
ــه  ــک ب ــر کم ــس د ــه هرک ــم ک ــر کرده ای ــن فک ــه ای ــال ب ــا تابه ح آی
بیمــار ســهمی دــارد و دــر آن دخیــل اســت، یــک رانندــه بــا بــاز کردــن 
مســیر، یــک ســرباز راهنمایــی و رانندگــی بــا اجــازه بــه تردــد آمبوالنــس، 
ــا بهتــر نصــب کردــن ســرعت گیرها و ترمیــم  ــکار شــهرداری ب یــک پیمان
ــر  ــی و تدبی ــه اصول ــی نقش ــا طراح ــاختمان ب ــس س ــک مهند ــا، ی چاله ه
بــرای تمامــی امکانــات الزم بــرای بــروز حوادــث، یــک تهیه کنندــه 
ــات آن،  ــا و اقدام ــا بیماری ه ــم ب ــن مرد ــنا کرد ــر آش ــا بهت ــیما ب صداوس
ــی و  ــطح آگاه ــن س ــاال برد ــانی و ب ــا اطالع رس ــانه ب ــگار رس ــک خبرن ی

ــه و ... ــواد جامع س
مــن یــک تکنســین اورژانــس 115 هســتم و بــه شــغلم افتخــار می کنــم؛ 
هدفــم نجــات بیمــار و مصدــوم اســت و نیــاز بــه کمــک دیگــر مردــم دــارم 

تــا بتوانــم ایــن مســئولیت خطیــر را بــه ســرانجام برســانم.

اتحاد وهمدلی برای تشکیل سازمان
ــم  ــی بودی ــوم ابتدای ــوز کاس س ــی دانش آم ــال های دور وقت در س
)متولدیــن دهــه شــصت( در کتــاب فارســی، درســی داشــتیم بــا 
ــران  ــدادی از کبوت ــی تع ــن درس وقت ــم«؛ در ای ــا ه ــه ب ــوان »هم عن
ــار می شــوند ابتــدا هرکــس قصــد  ــاد گرفت ــال غــذا در دام صی ــه دنب ب
رهایــی دارد و نتیجــه کار شکســت اســت ولــی وقتــی همیــن کبوتــران 
ــرواز  ــال زدن و پ ــه ب ــروع ب ــم ش ــروه باه ــر گ ــی رهب ــنهاد طوق ــا پیش ب
ــا  ــی آن ه ــاش همگان ــر، ت ــد و در آخ ــود می برن ــا خ ــد دام را ب می کنن
بــه ثمــر می نشــیند و بــا پــاره کــردن طناب هــا توســط زیــرک، کبوتــران 
ــن داســتان نوســتالژیک کــه در  ــی می یابنــد. ای ــاد رهای از دســت صی
ذهــن همــه مــا نقــش بســته اســت به خوبــی ثمــره اتحــاد و همدلــی را 

بــرای مــا بــه تصویــر کشــیده اســت.
معصومیــن  کام  و  قــرآن  در  به خصــوص  دینــی  آموزه هــای  در 
اشــارات زیــادی بــه اتحــاد و یکپارچگــی شــده اســت. حدیثــی از 
وإّياُكم  بالَجماعِة،  عَلیُكم  الّناسُ،  ها  »أيُّ می فرماید:  پیامبراکرم  (ص ( 
والُفْرقَة« ای مردــم! به جماعت  )اتحــاد( روی آرید و از پراکندگی 

)2589 ح  )میزان الحکمــه/  بپرهیزید. 
همچنیــن ادیبــان ایــن ســرزمین نیــز توجــه زیــادی بــه مقولــه اتحــاد 
ــی و  ــد مگــر در ســایه یکدل ــه دســت نمی آی ــروزی ب ــرا پی داشــته اند زی

اتحــاد.
می گــذرد  کشــور   115 اورژانــس  تأســیس  ســالروز  از  چهاردهــه 
شــبانه روزی  مجاهدت هــای  و  تاش هــا  علیرغــم  متأســفانه  ولــی 
هیچ وقــت  امــدادی  یــگان  ایــن  زحمت کــش،  تکنســین های 
ــوده  ــان ب ــای درم ــایه معاونت ه ــر س ــه زی ــته و همیش ــتقال نداش اس
ــای  ــدن فوریت ه ــده ش ــع از دی ــتقال مان ــود اس ــدم وج ــن ع ــه ای ک

ــت. ــده اس ــکی ش پزش
ســازمان شــدن اورژانــس کشــور در نیمــه دی مــاه 95 نقطــه عطــف 
تاریــخ فوریت هــای پزشــکی و بهتریــن خبــر بــرای تکنســین های 
ایــن مجموعــه بــود. خبــری کــه بــا وجــود حمایت هــای بی دریــغ 
بــا تاش هــای  البتــه  و  دکتــر هاشــمی، وزیــر محتــرم بهداشــت 
خســتگی ناپذیر دکتــر کولیونــد در جلــب نظــر نماینــدگان مجلــس بــه 
ــا داشــتن  ثمــر نشســت. اکنــون دیگــر وقــت عمــل و کار اســت کــه ب
مدیــر قدرتمنــد، باســواد و تحول خواهــی چــون دکتــر کولیونــد دســت 
ــاد! ــم آب ــش را کنی ــس خوی ــاد/ اورژان ــرو اتح ــه مه ــم ب ــم نهی ــت ه در دس

ــه  ــه ب ــی و توج ــاد، همدل ــایه اتح ــه در س ــت ک ــیده اس ــت آن رس وق
ظرفیت هــای نیــروی انســانی جــوان در اورژانــس 115 کشــور در 

پیشــرفت هرچــه باشــکوه تر فوریت هــای پزشــکی بکوشــیم.
به ســوی باغ وحدت رو کز او شــادی همی روید/که هر جزوت شود 

خندان اگر در خود حزینی تو

راضی  هستم!
همسر مسئول اورژانس آبدانان از زیروبم زندگی اش می گوید
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بهــار   25 جادری       پویــا  وجــدان 
از عمــرش را پشــت ســر گذاشــته 
و حــاال پنــج ســال اســت کــه بــه 
اورژانســی ها  بــزرگ  خانــواده 
علــی  همســر  او  اســت.  پیوســته 

بالــوی، رئیــس اورژانــس آبدانــان از اســتان ایــام 
اســت. آن هــا یــک دخترخانــم کوچولــو بــه اســم 
ــوی  ــم بال ــت. خان ــاله اس ــه دو س ــد ک ــرا دارن زه
محــروم  منطقــه   ای  بــه  تهــران  کان شــهر  از 
کنــار  در  تــا  کــرده  هجــرت  ایــام  اســتان  در 
ــبانه روزی دارد  ــخت و ش ــه کاری س ــرش ک همس

کننــد. خدمــت  هم وطنانشــان  بــه 
»یک یک پنــج«: زمانــی کــه بــا آقــای بالــوی 
آشــنایی  شــغلش  بــا  چقــدر  کردیــد  ازدواج 

داشــتید؟
ــاره ایشــان  ــم و کمــی درب ــا هــم فامیــل بودی مــا ب
ــام  ــد تم ــتگاری آمدن ــه خواس ــی ب ــتم. وقت می دانس
ســختی های کارشــان را گفتنــد. مــن هیــچ مشــکلی 
ایــن شــغل نداشــتم چــون همیشــه دوســت  بــا 
داشــتم همســرم کســی باشــد کــه بــه مــردم خدمــت 
ــادی دارد و  ــای زی ــردم خوبی ه ــه م ــت ب ــد؛ خدم  کن

ــتم. ــی هس راض
ــا  ــدر ب ــان چق ــکات کارش ــج«: مش »یک یک پن

تصــور ذهنــی شــما تطابــق داشــت؟
ــًا  ــه نهایت ــاید در هفت ــردم ش ــر می ک ــه فک همیش
اشــتباه  امــا  نباشــند  را در خانــه  فقــط دو شــب 
بدیــن  کــه  نمی کــردم  تصــور  هرگــز  و  می کــردم 
اورژانــس  رئیــس  چــون  همســرم  باشــد.  شــکل 

را  اوقــات  بیشــتر  هســتند  آبدانــان 
ســرکارند حتــی اگــر در خانــه باشــد بــاز 
ــر کاری  ــه اگ ــت ک ــگ اس ــم گوش به زن ه

ــد. ــد برون ــش آم پی
»یک یک پنــج«: بــا توجــه بــه اینکــه 
بودنــد  تهــران  ســاکن  خانواده تــان 
خانــه  در  خیلــی  هــم  همســرتان  و 
ــتید  ــور توانس ــتند چط ــور نداش حض

ــد؟ ــار بیایی ــکات کن ــن مش ــا ای ب
ــد  ــتگاری آمدن ــه خواس ــه ب ــی ک زمان
دانشــجو بودنــد و بــه مــن گفتنــد مــا 
در منطقــه محــروم هســتیم و دوســت 
ــهریانم  ــه همش ــم و ب ــا بمان دارم همان ج
خدمــت کنــم؛ گفــت شــاید هیچ وقــت از 
ــل  ــم. اوای ــم پذیرفت ــن ه ــروم م ــا ن این ج
خیلــی ســخت بــود خصوصــًا زمانــی 
و شــهر  آبدانــان  در  بــودم  بــاردار  کــه 
می آمــد؛  پیاپــی  زلزله هــای  مورمــور 
همســرم هــم در مورمــور بودنــد و حتــی 
بگیریــم؛  تمــاس  او  بــا  نمی توانســتیم 
بــا  زحمــت  بــه  یک بــار  روزی  چهــار 
 18 نزدیــک  می گرفــت؛  تمــاس  مــا 

ــی  ــرم زندگ ــواده همس ــا خان ــا ب ــد. م ــه نیام روز خان
می                           کردیــم همــان موقــع مــادر شــوهرم ســکته کــرد؛ 
ــام  ــم و تم ــش نکنی ــا نگران ــم ت ــزی نگفتی ــه او چی ب

ــروم. ــوام ب ــه اق ــه خان ــودم ب ــور ب ــن مجب ــدت م م
»یک یک پنــج«: نگاهتــان بــه کار همســرتان 

ــت؟ ــه اس چگون
 ایــن کار ســختی های خــودش را دارد. بعضــی 
وقت هــا کــه بــه خانــه می آیــد چشــمانش قرمز اســت 
و می گویــد تمــام روز را پشــت سیســتم بــوده؛ خیلــی 
وقت هــا هــم شــده کــه بــه مســافرت می رفتیــم 
برمی گشــتیم.  و  می گرفتنــد  تمــاس  راه  وســط 
اینجــا هــم کــه منطقــه محــروم اســت ســختی هایش 

هــم بیشــتر اســت.
ــا هــم  »یک یک پنــج«: در مــورد کارشــان هــم ب

ــد؟ ــت می کنی صحب
بلــه اگــر اتفــاق جالبــی برایــش افتــاده باشــد 
ــحال  ــا خوش ــی وقت ه ــًا بعض ــد؛ مث ــًا می گوی حتم
بــه خانــه می آیــد و می گویــد امــروز یــک زایمــان 
ــد  ــده باش ــت کنن ــر ناراح ــی اگ ــتیم ول ــق داش موف

چنــد مــاه بعــد ماجــرا را تعریــف می کنــد.
در  هســتند  کــه  زمانــی  »یک یک پنــج«: 

می کننــد؟ کمــک  هــم  خانــه  کارهــای 
ــه  ــد هم ــه بتوان ــی ک ــا آنجای ــاد. ت ــی زی ــه خیل بل
کارهایشــان را خودشــان انجــام می دهنــد و اگــر 

فرصــت  و  نتوانــد  واقعــًا  زمانــی 
نداشــته باشــد از مــن می خواهــد 

برایــش انجــام دهــم.
کــه  زمانــی  »یک یک پنــج«: 
آقــای  آمــد  دنیــا  بــه  دخترتــان 

بودنــد؟ ســرکار  بالــوی 
ــتان  ــم بیمارس ــی رفت ــد. وقت ــت بودن ــه مأموری بل
تمــاس گرفتــم و گفتــم کــه بیمارســتان بســتری 
ــون  ــم چ ــش نکن ــردم نگران ــعی ک ــه س ــده ام البت ش
نمی توانســت بیایــد. گفــت مأموریــت کــه تمــام شــد 
خــودم را می رســانم و یــک ســاعت بعــد از تولــد 

ــد. ــان آم دخترم
ــرای  ــور ب ــان را چط ــود ایش ــج«: نب »یک یک پن

ــد؟ ــر می کنی ــان پ دخترت
اتفاقــًا دختــرم خیلــی بــه پــدرش وابســته اســت و 
وقتی کــه نیســت زیــاد ســراغش را می گیــرد؛ ســعی 

ــم. ــرگرمش کن ــوری س ــم یک ج می کن
بــه  بــار  چنــد  ســال  در  »یک یک پنــج«: 

می رویــد؟ مســافرت 
دارد؛ خیلــی  بــه شــرایط کاری شــان  بســتگی 
کــه  می آیــد  پیــش  زیــادی  حــوادث  مواقــع 
ــش  ــر ش ــواًل ه ــی معم ــم ول ــی بروی ــم جای نمی توانی

می رویــم. یک بــار  مــاه 
بــا  صحبتــی  پایــان اگــر  در  »یک یک پنــج«: 
ــد. ــد بفرمایی ــین ها داری ــر تکنس ــران دیگ همس

خــدا را شــکر راضــی ام. مــا به عنــوان همســر یــک 
ــا شــرایط کاری شــان کنــار بیاییــم.  تکنســین بایــد ب
فوریــت، کار ســنگینی دارد و نبایــد توقــع زیــادی 

داشــت.

هرساله به مناسبت روز 
ایمنی در برابر زلزله چند تا از تکنسین های اورژانس به مدرسه ها می روند و به بچه ها یاد 

می دهند که در زمان زلزله چه کارهایی را باید انجام دهند.
امسال مدیر مدرسه از آرش خواست تا با پدرش صحبت کند و از او بخواهد که به مدرسه شان بیاید. 

پدر آرش و همکارش همراه با آمبوالنس شان به مدرسه آمدند تا یک روز را با بچه ها بگذرانند.
بچه ها در حیاط جمع شده بودند و پدر آرش به آن ها می گفت که باید چه کار کنند. صدای زنگ مدرسه بلند شد و 

بچه ها به کالس هایشان رفتند؛ قرار شد بعد از چند دقیقه، زنگ مدرسه دوباره به صدا درآید و مانور زلزله شروع 
شود.

صدای خنده و شادی بچه ها در راهروهای مدرسه می پیچید. بچه ها زیر صندلی ها و در چارچوب درها نشسته بودند 
چون پدر آرش به آن ها گفته بود زمانی که زلزله می آید باید این جور جاها پناه بگیرند. بعضی از بچه ها هم نقش 

مصدوم را بازی کردند؛ آن ها را به حیاط آوردند و پدر آرش و همکارش زخم هایشان را بستند. بچه ها در آن روز با 
چیزهای زیادی آشنا شدند مثل پانسمان کردن زخم و اینکه جعبه کمک های اولیه چیست و چه وسایلی باید داخل 

آن باشد.
دیگر ظهر شده بود که مانور تمام شد. زنگ مدرسه به صدا درآمد و بچه ها به خانه هایشان رفتند. آمبوالنس هنوز 

داخل حیاط بود؛ علی با آرش پیش پدرش رفتند. آرش گفت: بابا یادت هست که قول داده بودی یک روز مرا سوار 
آمبوالنس کنی و بگویی چه چیزهایی پشت آمبوالنس دارید؟

پدر آرش نگاهی به آن ها و همکارش کرد و با لبخند گفت: هرچند خیلی خسته ام اما چون شما دو نفر امروز خیلی به 
ما کمک کردید قبول است.

آرش و پدرش به همراه علی وارد آمبوالنس شدند و با همه وسایل آشنا شدند. آن جا چیزهای مختلفی بود مثل یک 
برانکارد نارنجی رنگ، یک تخت و یک کیف قرمز که به آن جامبگ می گفتند که دارو و وسایل زیادی درون آن بود؛ 

آن ها خوشحال بودند از اینکه یک روز را با اورژانس بوده اند.



سیلییهویی 
ظهــر یــک روز گــرم مردادــی بــود؛ مــن و همــکارم محمدرضــا کمالــی 
دــر پایگاهمــان نشســته بودیــم کــه کســی محکــم بــا لگــد بــه دــر پایگاه 
کوبیــد. بــا عجلــه دــر را بــاز کردــم و مادــری را دیدــم کــه دختربچــه ای 
ــر  ــی زد. آن قد ــغ م ــام جی ــود و مد ــه ب ــوش گرفت ــر آغ ــه را د ــه ماه س
ــد.  ــه اصــاًل متوجــه نمی شــدیم چــه می گوی ــود ک ناراحــت و هراســان ب
ــال  ــر ح ــرم د ــت: ماد ــود گف ــارش ایســتاده ب ــه کن ــی ک ــر نوجوان دخت
رانندگــی بــود و خواهــرم کــه صندلــی عقــب نشســته بــود مدــام گریــه 
ــرش  ــه س ــه ب ــی ک ــد اتود ــه او را آرام کن ــرای اینک ــرم ب ــرد؛ ماد می ک
زنجیــری وصــل بــود بــه دســتش دــاد کــه یک دفعــه زنجیــر جدــا شــد و 
وارد گلویــش شــد. بــه ســختی بچــه را از مادــرش گرفتیم و بــه آمبوالنس 
بردیــم و دــر را هــم بســتیم. از خدــا کمــک خواســتیم و شــروع کردیــم 
امــا هیــچ روشــی جــواب نمی دــاد. همــکارم ناگهــان گفــت: یونــس میلــر؛ 
منــم الرنگوســکوپ را برداشــتم و دهانــش را بررســی کردــم. دــور لبــش 
ســیاه شــده بــود؛ دــر تمــام ایــن مدــت مادــر بچه با مشــت بــه دــر کابین 
می کوبیــد و اســترس مــا را بیشــتر می کــرد؛ بــا پنــس مگیــل، زنجیــر را 
درآوردــم و خوشــبختانه بــا چنــد تحریــک دردنــاک و ماســاژ رنــگ بچــه 
بــه حالــت طبیعــی برگشــت. او هوشــیار شــده بــود و گریــه می کــرد. مــن 
ــا را شــکر  ــم و خد ــگاه می کردی ــا خوشــحالی همدیگــر را ن و همــکارم ب
می گفتیــم. اکســیژن تراپی را هــم انجــام دادیــم و آمادــه شــدیم تــا او را 
بــه مرکــز درمانــی اعــزام کنیــم. همــکارم دــر را بــاز کــرد و مــن کــه بچه 
ــروم  ــرون ب ــس بی ــم می خواســتم از آمبوالن را روی دســتم گذاشــته بود
کــه ناگهــان مادــر بچــه ســیلی محکمــی بــه صورتــم زد. هــاج و واج مادــر 
را نــگاه می کردــم؛ او بچــه را از دســتم گرفــت و هرچــه اصــرار کردــم کــه 
ــه  ــم برگ ــاد؛ دســت آخر ه ــت ند ــم رضای ــه بیمارســتان ببری ــد او را ب بای
عدــم رضایــت را امضــا کــرد و رفــت. چنــد وقــت بعــد از آن ماجــرا کــه 
ــا ضربه هــای محکــم  ــا همــان همــکارم شــیفت بودیــم یکــی ب ــاره ب دوب
دــر را کوبیــد؛ ناخودــآگاه یــاد آن روز ظهــر افتادــم، بــا عجلــه دــر را بــاز 
کردــم؛ دوبــاره همــان خانــم و دختــرش بودنــد البتــه ایــن بــار بــه همراه 

شــوهرش بــا دــو لــوح تقدیــر بــرای تشــکر از مــا.
بر اساس خاطره ای از یونس هدایتی، تکنسین  اورژانس استان 

اصفهان شهرستان لنجان

شامباطعمتخمههندوانه  
ــای  ــه صد ــم ک ــه بودی ــن کرد ــار را په ــفره ناه ــازه س ــود و ت ــر ب ظه
ــد؛  ــالم ش ــی اع ــت برق گرفتگ ــد و مأموری ــانی مان آم ــکاران آتش نش هم
ســریع خودمــان را بــه محــل رســاندیم. مــورد برق گرفتگــی نبــود بلکــه 
ــه  ــن ک ــود. مصدومی ــی ب ــی از برق گرفتگ ــه ناش ــه س ــوختگی درج س
ــم  ــل کردی ــس منتق ــه آمبوالن ــود را ب ــوخته ب ــاًل س ــان کام صورت هایش
و بــه ســمت درمانــگاه راه افتادیــم. ســه دقیقــه بعــد درمانــگاه بودیــم؛ 
ــدند  ــع ش ــس جم ــور آمبوالن ــی د ــت زیاد ــیدن، جمعی ــض رس ــه مح ب
ــا  ــه را همان ج ــای اولی ــم و کاره ــن را ببندی ــر کابی ــدیم د ــور ش و مجب
برایشــان انجــام دهیــم. کار کــه تمــام شــد بــه طــرف بیمارســتان حرکــت 
کردیــم. جادــه پــر از پیچ وخــم بــود و کوچک تریــن تکانــی، دــرد آن هــا 
ــان  ــی از همراه ــن و یک ــود؛ م ــر ب ــب پ ــن عق ــرد؛ کابی را شــدیدتر می ک
ــا  ــرد. ب ــا را ســخت تر می ک ــا کار م ــه آن ه ــه رســیدگی ب ــار ک ــو بیم و د
هــر ســختی کــه بــود آن هــا را بــه بیمارســتان خــواف تحویــل دادیــم و 
ــوز  ــگاه برگشــتیم؛ هن ــه پای ــرق ب ــر ع ــس د ــراپا خی خســته وکوفته و س
نیمه هــای راه را پشــت ســر نگذاشــته بودیــم کــه از بیمارســتان تمــاس 
گرفتنــد و گفتنــد بایــد بیمــاران را بــه بیمارســتان مشــهد منتقــل کنیــم. 
ــم  ــل گرفتی ــراه کپســول اکســیژن تحوی ــه هم ــاران را ب برگشــتیم و بیم
ــود و  ــلوغ ب ــاعته شــدیم. مســیر بســیار ش ــار س ــی چه ــی مأموریت و راه
ــا  ــد و راننده ه ــام  شــدن بودن ــال تم ــر ح ــم د کپســول های اکســیژن ه
هم فکــر نمی کردنــد شــاید بیمــار بدحالــی داریــم حتــی یکــی از 
ــس  ــه آمبوالن ــه رانند ــر ب ــای آژی ــر صد ــد و به خاط ــه ش ــا پیاد راننده ه
ــاعت 11 و 30  ــا س ــد و م ــام ش ــت تم ــره مأموری ــرد. باألخ ــن ک توهی
دقیقــه شــب بــه پایــگاه رســیدیم. یــک روز طاقت فرســا را از ســاعت یــک 
بعدازظهــر تــا شــب پشــت ســر گذاشــته بودیــم و خســته وکوفته بدــون 
ــزی  ــر مســیر چی ــم د ــان باشــد و بتوانی ــر جیبم ــی د ــی پول ــه حت اینک
ــم.  ــک می پیمودی ــمان تاری ــر آس ــه را زی ــم جاد ــه کنی ــام تهی ــرای ش ب
ــد؛ شــاممان هــم شــد یــک مشــت تخمــه  ناهارمــان کــه نیمه تمــام مان

ــی. ــه بین راه ــر تفال ــای پ ــتکان چ ــک اس ــه و ی هندوان

بر اساس خاطره ای از اویس باکفایت 
تکنسین اورژانس خواف)استان خراسان رضوی(  

مریضتقلبی
ــر احتمــال  ــود کــه اعــالم مأموریتــی مبنــی ب عصــر یــک روز کاری ب
ــه  ــان را ب ــکارم به ســرعت خودم ــن و هم ــد. م ــا ش ــه م ــی ب ایســت قلب
ــود کــه  ــک ســاختمان نیمــه کاره ب ــان ی ــض، نگهب محــل رســاندیم. مری
دــر کانکســی زندگــی می کــرد و طبــق گفته هــای کارگــران هرچــه دــر 
می زدنــد جوابشــان را نمی دــاد؛ فکــر می کردنــد شــاید دــر خواب ســکته 
ــا  ــد و ب ــر کردــه بودن ــروی انتظامــی را هــم خب ــا نی کردــه اســت. آن ه
اجــازه آن هــا قفــل دــر را شکســتیم و با تجهیــزات احیــاء قلبی و دســتگاه 
شــوک وارد کانکــس شــدیم؛ پتــو را کنــار زدیــم؛ بــرای لحظــه ای شــوکه 
ــل  ــاختمان مح ــان س ــت؛ نگهب ــود نداش ــی وج ــا هیچ کس ــدیم! آن ج ش
خدمتــش را تــرک کردــه بــود و بــرای اینکــه وانمــود کنــد حضــور دــارد 
به جــای خودــش متــکا گذاشــته بــود و همــه مــا را بــه اشــتباه و نگرانــی 
انداختــه بــود. مــا هــم بعــد از دیدــن ایــن صحنــه حســابی خندیدیــم و 

ــه پایگاهمــان برگشــتیم. ب

بر اساس خاطره ای از خسروی و محبی، تکنسین های 
اورژانس گالیکش)استان گلستان(
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امنــی  پناهــگاه  خانــه 
می توانــد  کــه  اســت 
معجــزه کنــد؛ دلشــوره ها 
بیــن  از  را  اضطراب هــا  و 

ببــرد. تکنســین ها به خاطــر شــرایط شغلی شــان، 
روزانــه دلهره هــای زیــادی را پشــت ســر می گذارنــد و 
ــای شغلی شــان،  ــار اضطراب ه ــد کــه در کن ــاز دارن نی
جایــی را داشــته باشــند کــه بتواننــد استرس هایشــان 
همســران  بســپارند.  فراموشــی  دســت  بــه  را 
ــا  ــد؛ آن ه ــا می کنن ــی را ایف ــش مهم ــین ها نق تکنس
تــا  می کشــند  دوش  بــه  را  زندگــی  ســنگین  بــار 
همسرانشــان بتواننــد بــا خیــال راحــت بــه مــردم 

کننــد. خدمت رســانی 
و  اســت   1362 ســال  متولــد  برات پــور  زینــب 
کارشناســی روانشناســی عمومــی دارد. او همســر 
پزشــکی  فوریت هــای  تکنســین  مغــروری،  یونــس 
بجنــورد اســت کــه در ســال 91 به عنــوان تکنســین 
ــال 85  ــا س ــت. آن ه ــده اس ــاب ش ــال انتخ ــه س نمون
ــد کــه حاصــل آن، یــک دختــر  ــا هــم ازدواج کرده ان ب
ــپهر  ــهراب و س ــمن و س ــم یاس ــه اس ــاله ب ــت س هش
از  مغــروری  آقــای  اســت.  ســاله  ســه  دوقلوهــای 
ســال 84 تاکنــون در اورژانــس شــاغل بوده انــد و 
شــهری  پایگاه هــای  از  یکــی  مســئول  هم اکنــون 
اورژانــس بجنــورد هســتند. گفتگویــی صمیمانــه 
بــا ایشــان داشــته ایم کــه شــما را بــه خوانــدن آن 

می کنیــم. دعــوت 
اورژانــس  خانــواده  بــه  چطــور  »یک یک پنــج«: 

پیش بیمارســتانی پیوســتید و همســر یــک تکنســین 
ــدید؟ ش

بــا  خانواده هایمــان  کــه  بــود  زیــادی  ســال های 
هــم آشــنایی داشــتند؛ از طرفــی پــدرم معلــم دوران 
ــنتی  ــومات س ــق رس ــود و طب ــروری ب ــای مغ ــی آق ابتدای

بــه خواســتگاری آمدنــد و بــا هــم ازدواج کردیــم.
ــدر  ــد چق ــه ازدواج کردی ــی ک ــج«: زمان »یک یک پن

از ایــن شــغل اطــاع داشــتید؟
ــته  ــن رش ــی از ای ــد کم ــتار بودن ــرم پرس ــون خواه چ
می دانســتم و تقریبــًا بــا محیــط بیمارســتانی آشــنا بــودم 

ــتم. ــا نداش ــاره فوریت ه ــی درب ــچ اطاع ــی هی ول
کار  ایــن  بــه ســختی  توجــه  بــا  »یک یک پنــج«: 
از اینکــه همســرتان یــک تکنســین اســت راضــی 

هســتید؟
بلــه؛ خــدا را شــکر هرچنــد در ابتــدا ســختی کار روی 
رونــد زندگی مــان تأثیــر گذاشــته بــود ولــی بــه مــرور 
زمــان اهمیــت کار همســرم را درک کــردم و از اینکــه 
ــه می کنــد خوشــحالم. ــه مــردم ارائ خدمــات مهمــی را ب
تأثیــر  همســرتان  شــغل  »یک یک پنــج«: 
اســت؟ داشــته  زندگی تــان  در  چشــم گیری 
بلــه؛ از یــک طــرف جریــان زندگــی مــا از رونــد معمــول 
خــارج شــده اســت؛ به عنــوان مثــال بــه واســطه کار 
ــم از  ــی نمی توانی ــغل های دولت ــایر ش ــد س ــیفتی مانن ش

تعطیــات و مناســبت های 
مذهبــی و غیــره اســتفاده 
دیگــر  طــرف  از  و  کنیــم 
دعــای خیــر مددجویــان و 
بیمــاران اورژانــس، خیروبرکــت را وارد زندگی مــان کــرده 

ــت. اس
ــا  ــه دنی ــان ب ــه فرزندانت ــی ک ــج«: زمان »یک یک پن

ــد؟ ــان بودن ــان کنارت ــد ایش آمدن
بله خدا را شکر حضور داشتند.

بچــه داری  و  خانــه  کارهــای  در  »یک یک پنــج«: 
هــم کمــک می کننــد؟

ــای  ــه کاره ــا ک ــد دوقلوه ــد از تول ــوص بع ــه به خص بل
خانــه بیشــتر از قبــل  شــده وقــت بیشــتری را بــرای 
کمــک کــردن بــه مــن و بچه هــا اختصــاص داده انــد.
»یک یک پنــج«: در زمــان تعطیــات کــه مرخصــی 
هســتند شــما چــه می کنیــد؟ در ســال چنــد بــار بــه 

ــد؟  ــافرت می روی مس
ســعی می کنیــم وقت   مــان را در منــزل بــا فرزندانمــان 
تفریحــی  مکان هــای  بــه  اوقــات  گاهــی  کنیــم؛  پــر 
اطــراف شــهر می رویــم و ســالی دو بــار هــم برنامــه 

مســافرت داریــم.
هــم  کارشــان  دربــاره  خانــه  در  »یک یک پنــج«: 

می کنیــد؟ صحبــت 
ــان  ــط کارش ــوادث محی ــه از ح ــات ک ــی اوق ــه گاه بل

ــم. ــت می کنی ــم صحب ــا ه ــتند ب ــر هس متأث
ــغل  ــد ش ــان بخواهن ــر فرزندانت ــج«: اگ »یک یک پن

پدرشــان را ادامــه دهنــد قبــول می کنیــد؟
اتفاقــًا پســرهایمان عاقــه زیــادی بــه 
اورژانــس و لبــاس فــرم آن هــا دارنــد و اگــر 
ــام  ــاع از تم ــا اط ــه و ب ــی آگاهان ــم زمان ه
شــرایط شــغلی، ایــن حرفــه را انتخــاب 

ــدارم. ــکلی ن ــن مش ــد م کنن
یــک  همســر  »یک یک پنــج«: 
اســت؟ چگونــه  بــودن  تکنســین 
خیلــی ســخت اســت؛ همســر تکنســین 
ــا تمــام وجــود، مشــکات  ــد ب اورژانــس بای
و مســائل ایــن حرفــه را بشناســد تــا بتوانــد 
همســر خــود را در تمــام شــرایط روحــی 
و روانــی درک کنــد و مــن فکــر می کنــم 
تحمــل و درک ایــن مســائل خــود نوعــی 

ــت. ــاد اس جه
اگــر  پایــان  در  »یک یک پنــج«: 
یــا همســران  بــا همســرتان  صحبتــی 

بفرماییــد. داریــد  تکنســین ها 
ــم و  ــار می کن ــغل او افتخ ــرم و ش ــه همس ــن ب م
پیامــم بــه تمــام همســران اورژانــس ایــن اســت کــه 
ــب  ــه متناس ــن حرف ــادی ای ــای م ــد فرصت ه هرچن
از اجــر  بــا ســختی های آن نیســت ولــی قطعــًا 

ــد. ــد مان ــره نخواهن ــن کار بی به ــوی ای معن

خاطرات اورژانسی ها



کمیک استریپ
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کارتونیست

 نشریه »یک یک پنج« در نظر دارد موفقیت های فرزندان تکنسین ها را منعکس نماید. لذا همکارانی که 
فرزندان شان موفقیت هایی در زمینه های فرهنگی، ورزشی، علمی، قرآنی و... دارند؛ لطفاً عکس کیفیت چاپ 

فرزندان خود، زمینه موفقیت آن ها و نام شهر خود را به شماره تلگرامی نشریه)09011115852( ارسال نمایند. 

گل های باغ زندگی
)فرزندان ممتاز کارکنان اورژانس کشور(

امیر علی پیشقدم
پایه اول

 فرزند عبدالمطلب پیشقدم 
پایگاه دم چنار یاسوج

امیرحسین صالحی
پایه اول

فرزند اسماعیل صالحی 
اورژانس یاسوج

عاطفه حقانی
 پایه نهم  

فرزند حکمت اله حقانی 
پایگاه قله ریسی یاسوج

فاطمه سی سخت نژاد 
پایه پنجم

فرزند نورمند سی سخت نژاد 
اورژانس یاسوج

عرفان حقانی
پایه پنجم

 فرزند حکمت اله حقانی 
پایگاه قله ریسی یاسوج

مبینا نوروزی
پایه چهارم

 فرزند چنگیز نوروزی
 اورژانس۱۱۵ سی سخت
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نجات جان مادر باردار و تولد نوزاد در آمبوالنس توسط یک یک پنج در حاشیه یازدهمین کنگره ملی طب اورژانس
آقایان امیری و مرزمجو، از پایگاه جاده ای عامریه بم

انتقال برادرآیت ا... صانعی به یکی از بیمارستان های تهران و حضور و 
پیگیری سرپرست اورژانس کشور در محل بستری

برگزاری جلسه هم اندیشی جهت ارتقاء اورژانس
 پیش بیمارستانی لرستان

افتتاح پایگاه فوریت های پزشکی مهاباد اصفهان با حضور 
وزیر بهداشت

خوشحالی دکتر کولیوند و همراهان در لحظه تصویب 
سازمان شدن

رونمایی از آمبوالنس های جدید اورژانس کرمانشاه باحضور 
ریاست و معاونین دانشگاه

انتقال مصدوم مولتیپل تروما در دومین پرواز بالگرد پایگاه 
هوایی اورژانس115 البرز

کیک تبریک تکنسین های سبزوار برای سازمان شدن اورژانس
ابراز خوشحالی تکنسین های هندیجان خوزستان

از سازمان شدن اورژانس


