
اورژانس را اورژانسی دریابید!
هر سازمان جهت حفظ عملکرد خود نیاز به مؤلفه هایی دارد که 
این مولفه ها در کنار یکدیگر حرکت و پیش��رفت س��ازمان را سبب 
می ش��وند. دربرخی س��ازمان ها کمبود یا نقصان در یک مؤلفه به  
دلیل ماهیت کاری آن س��ازمان، س��بب اختالل در عملکرد و افت 

شدید کیفیت کارمی شود.

 در س��ازمان خدمت رس��انی چون اورژانس هماهنگی و کیفیت 
این مؤلفه ها به دلیل س��روکار داش��تن با جان انسان ها از اهمیت 
دو چندانی برخوردار است. نیروی انسانی، تجهیزات و آمبوالنس 
از مؤلفه های اصلی در اورژانس هستند که وجود آن ها هم از نظر 
کمی و هم کیفی جهت عملکرد مناس��ب سازمان که ارائه خدمت 
مناس��ب و ب��ا کیفیت به بیم��اران و مصدومان می باش��د، ضروری 

است.

نی��روی انس��انی رک��ن اصل��ی و حیات��ی هر س��ازمان و س��رمایه         
گ��ران بهایی س��ت ک��ه بایس��تی توجه ویژه ب��ه آن نم��ود. علیرغم 
گس��ترش روزافزون س��اختار اورژانس 115 در چند س��ال اخیر و 
توس��عه پایگاه ها در سراسر کش��ور از نظر تعداد، متأسفانه نه تنها 
نیروی انس��انی به این سازمان حیاتی و مهم تزریق نشده، بلکه به 
دلیل بازنشس��تگی، فوت و تغییر محل خدم��ت از تعداد نیروهای 

شاغل در این مجموعه نیز کاسته شده است.

نظر به حساس��یت بس��یار باالی کار اورژانس��ی و اهمیت تأمین 
س��المت م��ردم توج��ه ب��ه نی��روی انس��انی این س��ازمان ب��ر همه 
س��ازمان ها و ادارات اولوی��ت دارد. از یک س��ال گذش��ته که بنده 
افتخ��ار خدم��ت گ��زاری در اورژان��س را پی��دا نم��وده ام ش��اهد 
تالش های همه جانبه به منظور تأمین نیروی انسانی اورژانسی چه 
در س��طح دانش��گاه و چ��ه در س��طح اورژانس کش��ور ب��وده ام، اما 
متأس��فانه تاکنون به نتیجه مطلوب و دلخواه نرسیده است. لذا بر 
تمام��ی سیاس��ت گذاران در وزارت بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش 
پزش��کی، هیئت محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای 
اسالمی الزم است که به این امر توجه ویژه ای نموده و این مشکل 

مزمن را با درایت خود حل نمایند.

 تأمین نیروی انس��انی س��ازمان خدمت رس��انی چ��ون اورژانس 
یقینا س��بب ارتقا کیفیت خدمات، رضایت مندی و توس��عه پایدار 

جامعه خواهد گشت.

     ان شاا... .

  
نقش اورژانس هوایی در حوادث ترافیکی

حوادث ترافیکي در کش��ورما نخستین علت بار بیماری ها است و  با 
اختصاص 8.3 درصد مرگ ها به خود، س��ومین علت مرگ و میر پس 
از س��کته قلب��ي و س��کته مغزی اس��ت.  درکش��ور ما در س��ال 1393، 
16872 نف��ر در اث��ر ح��وادث ترافیکی کش��ته و بالغ ب��ر 700000 نفر 
مجروح ش��ده اند که در مراک��ز درمانی تحت مراقبت ق��رار گرفته اند. 
سیستم ارائه خدمات فوریت های پزشکی) اورژانس پیش بیمارستانی 
و اورژانس بیمارستانی( به عنوان اولین سطح ارائه خدمات درمانی به 
آس��یب دیدگان و بیم��اران از مهمترین بخش های بهداش��ت و درمان 
محس��وب م��ی ش��ود.  یک��ی از مهمتری��ن اقدام��ات وزارت بهداش��ت 
گس��ترش و ارتق��اء خدمات فوریت های پزش��کی و افزایش دسترس��ی 
مردم به این گونه خدمات می باشد. بر همین اساس الزم است در این 
خص��وص اقدامات مش��خصي در زمینه پیش��گیری و اق��دام به موقع و 
مناس��ب نیروه��ای متخص��ص درمانی از لحظ��ه حادثه ب��ه بعد صورت 
گی��رد. ب��ا توج��ه ب��ه معض��ل ترافیك و ت��ردد س��خت آمبوالن��س ها در       
خیابان های پرترافیک و مناطق صعب العبور وهم چنین وقوع حوادثی 
ک��ه اس��تفاده از زمان طالی��ی اورژانس را ب��ه باالترین حد مي رس��اند 
اورژانس هوایي می تواند کمك شایاني به خدمات اورژانس نماید. طی 
س��ال های اخیر، بر اس��اس مطالعات و بررس��ی های انج��ام گرفته در 
نح��وه خدمت رس��انی ب��ه مصدومین و بیم��اران خصوص��ا در حوادث 
ترافیک��ی، اهمی��ت گس��ترش خدم��ات اورژان��س هوایی م��ورد توجه 
سیاس��ت گذاران و مدیران ارش��د نظام س��المت قرار گرفته اس��ت . بر 
همی��ن اس��اس در آغ��از ط��رح تحول س��المت ) س��ال 93( گس��ترش 
اورژانس های هوایی با هدف کاهش مرگ و میر و معلولیت های ناشی 
از حوادث و بیماري ها، افزایش پوش��ش خدمات فوریت های پزشکی 
در جاده های فرعی و روس��تایی و کاهش زمان رس��اندن مددجویان به 
بیمارس��تان ها و مراک��ز درمانی مورد تاکید قرار گرف��ت و از مرداد ماه 
1393 تا پایان سال 93 تعداد پایگاه های اورژانس هوایی از 5 نقطه به 
17 نقطه افزایش یافت. از ابتدای راه اندازی اورژانس هوایی در کشور 
) سال 1379( تا کنون  بالغ بر 7 هزار ماموریت هوایی به منظور نجات 
جان  مصدومین انجام شده است و در حدود 10500 بیمار ویا مصدوم 
به وس��یله بالگرد اورژانس هوایی ، جهت انجام اقدامات تش��خیصی و 
درمان��ی به بیمارس��تان ها و مراکز درمانی کش��ور منتقل ش��ده اند.در 
حدود 77% ماموریت های اورژانس هوایی طی سال های اخیر مربوط 
ب��ه حوادث ترافیکی و مصدومین ناش��ی از این حوادث بوده اس��ت که 
س��هم بزرگی در انتقال مصدومین و نجات جان انسان ها داشته است. 
بر همین اس��اس برنامه ریزی جهت توس��عه و ارتق��اء خدمات اورژانس 

هوایی از اولویت های نظام سالمت کشور محسوب می شود.

دکت��ر نوری، رئی��س اداره اورژانس پیش بیمارس��تانی اورژانس 
115 کش��ور؛ از طرح رتبه بندی کارکنان اورژانس 115 خبر داد. 
حس��ن نوری در گفت وگو ب��ا خبرنگار یک.یک.پن��ج گفت: طرح 
اورژان��س                                       ک��ه  کش��ورهایی  تم��ام  در  کارکن��ان  رتبه بن��دی 
پیش بیمارستانی پیش��رفته و کالسیک دارند صورت گرفته است 
لذا      ان شاا... در کشور ما نیز با اجرای این طرح به عنوان بخشی 
از طرح تحول س��المت ش��اهد تحول در کیفیت خدمات اورژانس 
پیش بیمارس��تانی خواهیم بود. دکتر نوری افزود: ما در اورژانس 
پیش بیمارستانی خدماتی را ارائه می دهیم که به شکل مأموریت و 
اع��زام نیروس��ت ل��ذا نیاز اس��ت که این تی��م اعزام��ی، دارای یک 
فرمانده باش��د که همه از او تبعیت کنند. از جهتی دیگر این طرح 
وضعیت علمی و مهارتی کارکنان را تعیین خواهد کرد. هم چنین 
ام��کان پای��ش وضعی��ت کارکن��ان و کیفی��ت خدم��ات اورژان��س              

پیش بیمارستانی وجود خواهد داشت.

حس��ن نوری خاطرنشان کرد: رتبه بندی کارکنان در پنج سطح 
صورت خواهد گرفت و شامل سطوح: مقدماتی، پایه، ارشد، خبره 
و عالی می باشد که سطوح مقدماتی و پایه معادل سطح بیسیک و 
س��طوح ارش��د و خبره معادل س��طح اینترمدیایت و س��طح عالی 
مع��ادل پارامدیک در تعاریف بین الملل��ی خواهد بود. که درصدد 
هستیم این رتبه بندی با مراتب رتبه بندی اداری هم خوانی داشته 
باشد. نوری در ادامه گفت: سال گذشته نسخه های اولیه این طرح 
به وزیر محترم بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شده است 

که مورد تایید ش��خص آقای دکتر هاشمی قرار گرفت. هم چنین 
این طرح در سال جاری به عنوان یکی از طرح های تحول سالمت 
ب��ه تایید ش��ورای ط��رح تح��ول س��المت و معاونت درم��ان وزارت 
بهداشت، و در نهایت شخص وزیر قرار گرفته است. نوری در مورد 
مزایای طرح رتبه بندی کارکنان گفت: اواًل دانش کارکنان در این 
ط��رح به روز خواهد ش��د. زی��را ابتدای ای��ن طرح ب��ا آموزش های 
حرفه ای و اس��تاندارد ش��ده بین المللی به کارکنان همراه خواهد 
بود. نحوه آموزش بدین گونه اس��ت ک��ه 527 نفر از میان کارکنان 
برگزیده  شده و به عنوان مربی دوره های خاصی را خواهند دید و 
پس از کس��ب مهارت های الزم به دانش��گاه های خ��ود بازخواهند 
گش��ت و وظیفه آم��وزش به کارکن��ان  را تحت نظ��ر هیئت علمی 
محت��رم دانش��گاه ه��ا، به عه��ده خواهند گرف��ت. ن��وری در مورد 
مزیت های دیگر این طرح اضافه کرد: در این طرح بحث استفاده 
از پزش��ک مشاور )50-10( نیز بس��یار تسهیل خواهد شد زیرا که 
پ��س از اجرای این طرح بر اس��اس دس��تورالعمل های ابالغی در 
بس��یاری از م��وارد تکنس��ین های ارش��د، خب��ره و عال��ی طب��ق 
پروتکل های آفالین، بیماران را درمان نموده و در موارد موردنیاز از 

مشاوره پزشکی استفاده خواهند کرد.

دکتر حس��ن نوری در پایان عنوان داش��ت: زمان اجرای طرح در 
سال جاری خواهد بود به نحوی که شروع طرح در سال 94 و اجرای 

کامل و صددرصدی آن در اوایل سال 95 انجام خواهد شد.

سقف مالی کارانه های پرداختی به کارکنان اورژانس پیش 
بیمارس��تانی برداشته شد. دکتر نوری، رییس اداره اورژانس 
پی��ش بیمارس��تانی اورژان��س 115 کش��ور، در گف��ت و گو با 
خبرنگار یک.یک.پنج گفت: به دستور وزیر محترم بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و معاونت درمان ایشان، سقف مالی 
در پرداخ��ت کاران��ه به کارکن��ان اورژانس پیش بیمارس��تانی 

برداشته شد«.

الزم به ذکر اس��ت که کارکنان اورژانس پیش بیمارس��تانی 
علیرغ��م س��ختی کار ب��اال و کار در محیط تعریف نش��ده که با 
انواع خطرات جانی و جسمی همراه است، هیچ کارانه ای را 
دریاف��ت نمی کردن��د ک��ه ای��ن مس��ئله موج��ب تبعی��ض در 
پرداخت های مالی بین کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی و 
دیگر گروه های درمان ش��ده بود. این مس��ئله با پیگیری های 
فراوان س��ال گذش��ته مرتفع گردید و تقریبا به طور رس��می از 
مهرم��اه 93 کاران��ه کارکن��ان 115 برق��رار گش��ت ام��ا طبق 
آئین نامه ه��ای ابالغ��ی ب��رای ای��ن پرداخ��ت س��قف پانص��د 
هزارتومان��ی وجود داش��ت که خود مش��کلی جدی��د را ایجاد 

می کرد. لذا برداش��ت این س��قف مالی مطالبه و درخواس��ت 
گروهی کارکنان فوریت های پزش��کی بود که با دس��تور وزیر و 

معاونت درمان ایشان این مسئله مرتفع گردید.

دکتر ن��وری در پایان افزود: »دس��تورالعمل اجرایی جهت 
پرداخت کارانه بدون س��قف مالی ب��ه زودی به مراکز مدیریت 
ح��وادث و فوری��ت ه��ای پزش��کی ارس��ال خواه��د ش��د و در 
آین��ده ای نزدیک این مس��ئله رون��د اجرایی به خ��ود خواهد 

گرفت.«

وی افزود: طی هماهنگی های صورت گرفته به زودی نامه 
ای از معاونت درمان وزارت بهداش��ت به تمام مراکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزش��کی ارس��ال خواهد شد که دستور 
پرداخت کامل و قطعی کارانه های ش��ش ماهه دوم سال 93 
ابالغ خواهد ش��د. هم چنین معاونت درمان وزارت بهداشت 
در طی نامه ای دیگر تس��ریع در پرداخت کارانه سه ماهه اول 
س��ال 94 را به مدیران مراکز مدیری��ت حوادث و فوریت های 

پزشکی ابالغ خواهند کرد.
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<< فراخــــــوان همـــــــکاری >>
هر کجای ایران که هستید

»خبرنگار افتخاری یک.یک.پنج« باشید و »کارت خبرنگار افتخاری« ما را دریافت کنید.
)ویژه کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی و بخش های اورژانس بیمارستان های سراسر کشور(

با ما تماس بگیرید
Journal115@gmail.com : پل های ارتباطی:  نشانی پست الکترونیک ما

ارتباط مستقیم با سردبیر)نظریان( :    تماس)ساعات کاری(  09173302100
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یادداشت میهمان

تکنسین عملیاتی زن... آری؟ یا خیر؟
1- یک خاطره جالب )دلیلی بر ادعا(:

اوایل اردیبهشت ماه سال 89 بود. هوای خشک و خشن زمستانی 
اندک اندک به س��مت لطافت بهاری پیش می رفت؛ و به قول ش��اعر 
نرم نرمک بهار از راه رس��یده بود. منطقه 407 رس��الت، ناحیه شرق 
ته��ران، با یکی از دوس��تانی ک��ه نامش دقیقا در خاطرم نیس��ت هم 
ش��یفت بودم. س��اعت حدودا سه نیمه ش��ب بود که با پیج بی سیم و 
هم زم��ان زنگ تلفن پای��گاه از خواب پریدم. در آن نیمه ش��ب بهاری 
اعزام ش��دیم به ی��ک ماموریت در فاصل��ه ای نزدی��ک. موردمان را از 
پش��ت بی س��یم س��ردرد و دوبینی و تاری دید عنوان کرده بودند. به 
محل ماموریت که رس��یدیم آقایی جوان با محاس��نی پرپشت و البته 
برازن��ده، درب منزل��ش را به رویمان گش��ود. درهم��ان برخورد اول 
متوجه شدم که اصال دس��تپاچه نیست و فقط اندکی عصبی است. 
خیالم راحت ش��د که مریضش اورژانس��ی نیست. آن مرد جوانی که 
س��اعت سه نیمه شب بدون دس��تپاچگی درب منزلش را برای ما باز 
کرد از آن دس��ته مذهبی های مقید به نظر می رس��ید. وارد سالن که 
ش��دیم م��رد جوان با محاس��ن پرپش��ت، آهس��ته به من گف��ت: تازه 
ازدواج کرده ایم، با همسرم بحثم شده و حالش به هم خورده است، در 
حال حاضر دچار سردرد شدید است. مرد جوان یک یا اللهی گفت و 
من به اتفاق او وارد اتاقش��ان شدم. همکارم ادب کرد و در سالن ماند 
تا آن زوج مذهبی کمتر سختش��ان باشد. جعبه دارویی را باز کردم و 
دستگاه فش��ارخون را بیرون آوردم، از بیمار چند سوال پرسیدم و از 
وی خواس��تم تا اجازه دهد فشارخونش را چک کنم. آن خانم جوان 
ناگه��ان با پرخاش دس��تگاه فش��ارخون را کن��ار زد و گف��ت: اجازه 
نمی دهم پرستار یا پزش��ک آقا من را معاینه کند. شوهرش که هنوز 
عصب��ی بود گفت: هر چ��ه اصرار کردم که به درمان��گاه برویم حرف 
نمی شنوی، االن هم که اورژانس زحمت کشیده و به بالین شما آمده 
اج��ازه نمی دهی کارش��ان را انجام دهند...؟ آن خان��م جوان در آن 
نیمه ش��ب با عصبانیت بیش��تری به ش��وهرش گفت: ش��رعا این آقا 
اجازه ندارد به من دست بزند زیرا ضرورتی نیست به این کار...! من 
در آن لحظه درمانده ش��دم که وظیفه من تکنس��ین اورژانس در این 
شرایط چیست؟ آیا شرعا، عرفا، قانونا، منطقا... اجازه داریم چنین 
بیماران��ی را معاینه کنیم؟ حق با کیس��ت؟ حق ب��ا آن خانم مذهبی 
اس��ت که تقاضا داش��ت یک پرس��نل خان��م وی را معاین��ه کند یا؟! 
بگذری��م... آن ش��ب هر چه اص��رار کردیم نه اجازه معاین��ه دادند نه 
اجازه انتقال. نهایتا کار با یک امضا و اثرانگشت از شوهر بیمار، ختم 

به خیر شد.

2- نیازسنجی یک امر فراموش شده:
اینکه در سیستم کاری 115 تکنسین عملیاتی بانو داشته باشیم 
یا نه؟! از دو جهت قابل بررس��ی ست: اوال بررسی ضرورت این امر 
)اصل بودن یا نبودن آن( و ثانیا موانع موجود بر سر راه ایجاد آن )و 
ارائ��ه راه حل برای آن ها(؛ اما بدون ش��ک در وهله اول می بایس��ت 

ضرورت این امر مغفول بررسی شود.
در بررس��ی ض��رورت ای��ن مس��اله بزرگ ترین ش��اهد ادعا همین 
خاط��ره فوق اس��ت. ای��ن مثال و ده ه��ا م��ورد دیگر )مانن��د موارد 
زایم��ان= که زنانه ترین مس��ائل یک جامعه اس��ت( را م��ا روزانه در 
115 با آن ها به وفور برخورد داریم! آیا برای آن فکری اندیشیده ایم؟ 
آی��ا برای ح��ل ای��ن معضل ب��ه راه حل عملیات��ی و اجرایی دس��ت 
پیداکرده ای��م؟ مطمئن��ا نمی توانیم به زنان جامع��ه بگوییم زایمان 
نکنید! بیمار نش��وید! مصدوم نشوید! و یا اگر شدید با 115 تماس 
نگیرید! این امر اجتناب ناپذیر اس��ت، پس: برای حل یک مش��کل 
اجتناب ناپذی��ر اجب��ارا بای��د راه حل های��ی را اندیش��ید؛ بنابرای��ن 
می ت��وان گف��ت که بح��ث وجود تکنس��ین عملیات��ی زن، ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است که الزم است در برنامه توسعه بلندمدت کشور 
برای آن برنامه ریزی ش��ود. در بررس��ی ضرورت این مس��اله، موارد 
زیادی را می توان مطرح کرد که این مقال را مجال بیشتری نیست.

پس ازآنک��ه ضرورت وج��ود تکنس��ین زن، در بخ��ش عملیاتی تا 
حدی )منطقا( اثبات ش��د، الزم اس��ت که موانع آن بررس��ی شود و 
برای این موانع راه حل آورده ش��ود. بدون شک بررسی این موانع و 
ارائ��ه راه ح��ل ب��رای آن ه��ا، کار پیچی��ده ایس��ت ک��ه متخصصین 
حوزه ه��ای مختلف��ی را می طلبد. در ابتدای ام��ر متخصصین امور 
دینی را طلب می کند تا حدود ش��رعی مس��اله مش��خص و آش��کار 
ش��ود. سپس باید موضوع را به کارشناسان علوم اجتماعی سپرد تا 
موانع فرهنگی-اجتماعی آن بررس��ی شود؛ و شاید در مرحله آخر 
الزم اس��ت که کارشناس��ان فنی اورژانس بر روی آن تمرکز کنند تا 

موانع زیرساختی این مساله مرتفع گردد.
به هرحال قصد این مقاله صرفا ایجاد حساس��یت به امری بود که 
در الب��ه الی انبوه فش��ار کاری 115 مغفول مانده اس��ت؛ اما بدون 
شک برای دستیابی به یک جامعه سالم و توام با عدالت، پرداختن 

به این امور کمتر دیده شده، امری ضروری است.

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

ه��ر مجموعه برای اینک��ه بتواند ضمن داش��تن بهترین عملکرد 
درونی، در کس��ب رضایت افراد در ارتب��اط با مجموعه موفق عمل 
کند و همزمان به نیازهای افراد درون مجموعه توجه داش��ته باشد 
باید در باالترین سطح مدیریت خود، رهبری داشته باشد از جنس 
آن مجموعه! از جنس خود آن مجموعه بودن معانی متفاوتی را به 
اذهان متواتر می کند؛ در اینجا قصد نداریم این معانی را بررسی و 
نقد کنیم؛ زیرا معتقدیم خوانندگان یک. یک. پنج خود با برخوردار 
ب��ودن از درک باال هرک��دام در این زمینه صاحب نظرن��د. خانواده 
ب��زرگ اورژان��س 115 ای��ران اس��المی از ب��دو تاس��یس تاکن��ون 
ازاین دست مدیران دلسوز و دغدغه مند کم نداشته است؛ به عنوان 
عض��و کوچکی از این خانواده بزرگ ب��رای تمام آنان که در جایگاه 
مدیری��ت دغدغه ش��ان تنه��ا خدم��ت اس��ت ، س��ربلندی و ع��زت 

آرزومندم.

 فریبا کوشا 34 ساله اهل و ساکن زاهدان، دارای مدرک دکتری 
حرفه ای و فارغ التحصیل رش��ته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم 
پزش��کی زاهدان . وی فرزند ش��هید، متاهل و یک دختر 10 ساله 
دارد. از اردیبهشت سال 1393 سمت رئیس مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را پذیرفت، تا 
خ��رداد 1394 ک��ه با حفظ س��مت به عنوان مدیر درمان دانش��گاه 

منصوب گردید.

 در ادام��ه گفت وگ��وی ی��ک. ی��ک. پن��ج را با رئیس س��ابق مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زاهدان می خوانیم:

 ی��ک. یک. پن��ج:  نظر و عقیده همســر و دخترتان زمانی که 
مدیر اورژانس زاهدان بودید )موافق بودند یا مخالف(؟ کوش��ا: 
ب��ا توجه به اهمی��ت و حساس��یت کار در مرکز مدیری��ت حوادث و 
فوریت های پزشکی و لزوم مدیریت 24 ساعته جهت پاسخگویی و 
پوش��ش بحران ها زمان کوتاهی از ش��بانه روز را ب��ه امورات زندگی 
می پرداختم اما س��عی کرده ام در زندگی ام به عنوان یک همس��ر و 
م��ادر چیزی کم نگذارم. همس��رم نیز طی این مدت از من حمایت 

می کرد تا بتوانم در کارم موفق شوم.

 ی��ک. یک. پنج: مدیریت اورژانس ســخت تر اســت یا مادر و 
همســر خوب بودن؟  کوش��ا: هر انس��انی برای اینک��ه در کارش 
موفق باش��د باید کانون خانواده اش گرم و آرامش داش��ته باش��د تا 

بتواند بافکری آسوده به کار و امورات اداری و اجتماعی بپردازد.

 یک. یک. پنج:  یعنی اینکه مادر خوب بودن سخت تر است؟ 
کوشا: به نظر من کار در اورژانس سخت تر بود.

 ی��ک. ی��ک. پنج:  آیا پیــش از ورود بــه اورژانس بــرای امداد 
خواهی با 115 تماس گرفته بودید؟ کوشا: نه نیاز پیدا نکردم.

 ی��ک. یک. پنج:  خانــم دکتر از ســوابق کاری خود بگویید؟ 
کوش��ا: م��ن س��ابقه کار در اورژان��س بیمارس��تان های دانش��گاه، 
کارش��ناس درمان در س��تاد مبارزه با مواد مخدر، پزشک و مسئول 
س��تاد هدایت دانش��گاه، مس��ئول آموزش و پژوهش اورژانس های 
پیش بیمارس��تانی و مدیری��ت اورژانس را داش��ته و در حال حاضر 

مدیر درمان دانشگاه هستم.

 یک. یک. پنج:  نظر مدیران اورژانس کشور راجع به مدیریت 
یک خانم؟ کوشا: در وهله اول شاید بسیاری از مسئولین اورژانس 
کشور دیدگاه مثبتی در خصوص مدیریت یک خانم نداشتند که به 
همین دلیل با تالش شبانه روزی سعی کردم تا ثابت کنم مدیریت به 

توانایی افراد ارتباط دارد نه به جنسیت آنان.

 ی��ک. ی��ک. پنج:   با توجه بــه این نظر کــه مدیریت ربطی به 
جنســیت ندارد؛ با ورود تکنســین های خانم به شــیفت های 
عملیاتی موافقید؟ کوش��ا: در ش��هرهای بزرگ با در نظر گرفتن 
افکار و اعتقادات مذهبی مردم، وجود تکنس��ین های خانم شرایط 

استفاده از EMS را برای هر قشری امکان پذیر خواهد کرد.

 ی��ک. یک. پن��ج:  فکر می کنید در ســمت مدیریت اورژانس 
موفق بودید؟ کوش��ا: من تمام توان خود را در جهت ارتقا کیفیت 
خدمات اورژانس ها در دانش��گاه علوم پزشکی گذاشتم و امیدوارم 

که موفق عمل کرده باشم.

تمام توان خود را در جهت ارتقاء 
کیفیت خدمات اورژانس ها در 
دانشگاه علوم پزشکی گذاشتم.

 یک. یک. پنج: چه دســتاوردی باعث شــد تا احساس کنید 
موفقیــد؟  کوش��ا: آرام��ش و رضایت من��دی کارکن��ان اورژانس، 
افزایش میزان رضایت مندی خدمات گیرندگان از EMS با توجه به 
نیازس��نجی ص��ورت گرفت��ه و تماس هایی که ب��ا اورژان��س در این 
خص��وص ص��ورت می گرفت، افزای��ش تعام��ل اورژانس های پیش 
بیمارستانی با بیمارس��تانی، حضور اکثر کارکنان به طور منظم در 
فراخوان ه��ا و بحران ه��ا در س��طح دانش��گاه، کاه��ش چش��مگیر 
اعزام های بین بیمارس��تانی از طری��ق EMS و تالش جهت تقویت 
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جایگاه طب اورژانس ایران در منطقه و جهان
همان گونه که از نامش نیز برمی آید، اورژانس در هر شاخه ای از 
پزشکی، نشان دهنده حدت ش��رایط است؛ کوتاهی در رسیدگی 
ب��ه یک مورد اورژانس می تواند زندگی یک فرد را به خطر انداخته 
ی��ا ب��ه ناتوانی جدی بیانجامد. حساس��یت زمان رس��یدگی به یک 
مورد اورژانس��ی اهمیت س��امانه اورژانس های پیش بیمارس��تانی 
]emergency medical service )EmS( system[ را برجس��ته تر 
 EMS می سازد؛ تا جایی که، در مقایسه مناطق مختلف، عملکرد
آن ها را معیار اصلی قرار می دهند و در این میان دسترس��ی مردم 
به این س��امانه، قابلیت های تجهیزاتی، نیروی انسانی و مدیریتی 
آن و پیش آگهی و پیامد برخی اورژانس های مهم و برجس��ته مانند 

ایست قلبی- تنفسی را به عنوان مهم ترین معیارها برمی گزینند.

اگرچ��ه س��امانه EMS از اوای��ل ده��ه 50 خورش��یدی در ایران 
راه ان��دازی ش��ده، اما تا چند س��ال پس از راه اندازی دانش��گاهی 
تخصص طب اورژانس در س��ال 1380 خورشیدی، همواره به آن 
نگاهی غیردانشگاهی شده جنبه انتقال مددجو، بیشتر موردنظر 
بوده اس��ت. چند سالی است که این سامانه موردتوجه علمی تری 
قرارگرفته به لطف حضور افراد متخصص و کاردان، نظم بیشتری 
به آن داده شده اس��ت. توجه بیشتر به آموزش مستمر کارکنان در 
کنار اس��تفاده از مشاوره با افراد صاحب نظر، سوق دادن کارکنان 
از دیپلمه های دوره دیده به سمت کاردانی و کارشناسی هوشبری 
و پرس��تاری و اینک تربیت کاردان و س��پس کارش��ناس این رشته 
خاص)فوری��ت های پزش��کی(، وض��ع و اس��تفاده از پروتکل های 
کش��وری یکس��ان و ب��ه روز و ... از ارمغان های این پیش��رفت بوده 
است. برنامه های آتی در جهت رده بندی کارکنان و آمبوالنس ها، 
تربیت کارشناس ارش��د تخصص یافته، وضع پروتکل های محلی و 
کشوری برای اجزای مختلف سامانه، استفاده از فناوری روز مانند 
کامپیوت��ری ک��ردن واح��د ارتباط��ات، اع��زام و حت��ی کارکن��ان 
درصحنه، اس��تفاده روزافزون از م��کان یابی ماهواره ای و امکانات 
آن و ... ک��ه مراح��ل آغازی��ن تقریبا همه ی آن ها راه اندازی ش��ده 

است.

اگرچ��ه در هنگام مقایس��ه EMS کش��ور ما با س��ایر کش��ورهای 
منطق��ه، ازلحاظ مدیریت، تجهی��زات، کارکنان و عملکرد، مقامی 
پایین ت��ر از برخ��ی کش��ورهای پیش��رفته مانن��د اس��ترالیا، ژاپن، 
س��نگاپور، ک��ره جنوب��ی، مالزی و حت��ی ترکیه داریم ول��ی به نظر 
می رس��د پس از تامین کافی نقایص لجستیکی، پیشرفت سریعی 
که اخیرا رش��ته طب اورژانس و س��امانه EMS داش��ته، بتواند این 
فاصله را هرچه کوتاه تر کند. در این میان توجه خاصی بایستی به 
س��مت مدیریت و آم��وزش EMS به عنوان ی��ک فوق تخصص طب 
اورژانس و نیز، جنبه های پژوهش��ی این رشته که بتواند اطالعات 
موجود را جمع آوری کرده دانش ما را در مورد کش��ورمان و جهان 

افزایش دهد، معطوف گردد.

یکی از مهم ترین گام هایی که می توان در این راس��تا برداش��ت، 
چاپ نشریات داخلی است که امید است همه مراقبین بهداشتی- 
درمانی در سراس��ر کشور در این راه، پیشگامان این مسیر را یاری 

نمایند.

 مایه مسرت و افتخار است که در آغاز راه نخستین نشریه رسمی 
اورژانس های پیش بیمارس��تانی کشور دست به قلم شده و بهترین 

آرزوهایم را بدرقه راه این عزیزان کنم.

کالم رهبر

مطمئن باشید که هرلحظه ای، ثانیه ای، دقیقه ای که در این کار، با توجه به احساس تکلیف در مقابل بیمار، در مقابل انسان دردمند می گذرانید، یك حسنه ای 
را از خدای متعال و یك پاداش اجری را از حضرت ربوبی دریافت می کنید. هیچ ثانیه ای در محاس��بات الهی از بین نمی رود. نباید تصور کرد که لحظات دش��وار 
برای یك پرستار بر بالین یك بیمار، در محاسبات الهی مورد غفلت قرار خواهد گرفت؛ این جور نیست. هرلحظه ای که می گذرانید و هر تالشی که می کنید، هر 
کّف نفسی که در مقابل سختی ها از خود نشان می دهید، این یک حسنه ای است، یك کار درخور اجر است و خدای متعال همه ی این لحظات را ثبت می کند.

مقام معظم رهبری)مد ظله العالی(           

سر مقاله

عباس نظریان

صفحه   2
July 2015 / 94 شماره دوم/مرداد ماه

خبـری

گفت و گو

علیرضا دهقانی
اورژانس 115 شیراز

دکتر بابک مهشید فر
هیئ��ت علم��ی ط��ب اورژان��س 

علوم پزشکی ایران

 مدیریت به توانایی افراد ارتباط دارد
نه به جنسیت آنان!     

                     گفت و گو با خانم دکتر کوشا؛
                      مدیری توانمند،

                      همسر و مادری فداکار!



اورژانس و مدیریت بحران
در شماره قبل مطرح شد که icS برای سازمان دهی و کارکرده چند 
گروه یا سازمان و برای یکدست کردن فرایند عملیات طراحی شده است. 
همچنین عنوان شد که این مدل فرماندهی و کنترل در برنامه پاسخ نظام 
سالمت )EOP( هم استفاده شده است و همه واحدهای سالمت، ملزم به 
رعایت اصول آن در تهیه برنامه پاسخ هستند. رعایت اصول برای تدوین 
icS بسیار مهم است. به بیان دیگر icS بیشتر مفهومی و چارچوب است تا 

یک ساختار عینی. برخی از اصول مهم آن شامل موارد زیر است:
• فرماندهی واحد : فرماندهی واحد به این معناست که هر فرد فقط به 
یک مافوق گزارش می دهد. گاهی مشاهده می شود که فرمانده ارشد 
درصحنه بدون در جریان گذاشتن مسئولین میانی به کارکنان عملیاتی 
بر  میانی  رده های  کنترل  کاهش  باعث  مسئله  این  و  می دهد  دستور 
کارکنان زیرمجموعه خودشان می گردد. البته این به معنای صدور مجوز 
برای سرپیچی از دستورات مقام ارشد سر صحنه نیست. در این شرایط 

بهتر است بااطالع مسئول مستقیم دستور انجام شود.
• فرماندهي یکپارچه : هنگامی که در عملیات پاسخ به یک سانحه چند 
سازمان با مسؤولیت قانونی مستقل حضور دارند، الزم است همگی تحت 
یك فرماندهي کار کنند اما حیطه قدرت و پاسخگویي هر سازمان محفوظ 
بماند. برای رسیدن به این هدف، معموال فرمانده هر سازمان و یا نماینده 
وی، در پست فرماندهی )icP( حاضر می شود تا تمام سانحه تنها با یك 
طرح عملیاتي هماهنگ کار کند. اگر وسعت حادثه بزرگ باشد معموال 
منطقه را به چند بخش جغرافیایی تقسیم می کنند و برای هر بخش، یک 
گروه مسئول عملیات پاسخ می شود و فرماندهی همه حادثه به شکل 

یکپارچه در پست فرماندهی انجام می شود.
• حیطه نظارت: به تعداد افرادی که یک فرمانده و یا سرپرست می تواند 
به طور مستقیم مدیریت کند، حیطه نظارت گفته می شود. یک نفر معمواًل 
می تواند مدیریت مستقیم 3 تا 7 نفر را بر عهده داشته باشد. اگر این تعداد 
افزایش یابد فرد نمی تواند کنترل کافی بر همه نیروهای عملیاتی در 
زیرمجموعه خودش داشته باشد. هنگامی که تعداد افراد زیرمجموعه 
کمتر از 3 نفر می شود، پیشنهادشده این دسته با مجموعه مشابه دیگری 
ترکیب گردد. به عبارت دیگر ساختار سامانه فرماندهی به گونه ای است که 

بر اساس نیاز شاخه ها و زیرشاخه ها، کم و زیاد می شوند.
• زنجیره فرماندهی: در رده های سازمان یک خط سیر برای فرمان ها 
وجود دارد. هنگام صدور فرمان ها و یا ارائه گزارش ها، این خط سیر باید 
رعایت گردد. این مسئله گاهی گرچه زمان بر می شود اما همان گونه که 
مطرح شد کمک می کند تا همه رده های فرماندهی بر عملیاتی که در 

زیرمجموعه آن ها در حال انجام است کنترل کافی داشته باشند.
• انعطاف پذیري سازماني: تعداد بخش های فعال icS برحسب نیاز 
تغییر می کند؛ یعنی هر قسمت از icS که الزم است فعال می شود و 
 icS به محض آنکه نیاز برطرف گردید غیر فعال می شود؛ بنابراین ساختار

انعطاف پذیر است و بسته به نوع و مرحله پاسخ بزرگ و یا کوچک می شود.
____________________________

                           منابع نزد نشریه محفوظ است.

آشنایی با گرمازدگی

بیماری ه��ای مرب��وط به گرم��ا هنگامي 
روي می دهن��د ک��ه دماي بدن ف��رد از حد 
طبیعي خود افزایش می یابد. بدن انس��ان 
به ط��ور عم��ده توس��ط منبس��ط س��اختن 
ع��روق س��طحي پوس��ت و تعری��ق دم��اي 
افزایش یافته بدن را کاسته و سبب تنظیم 
و کنت��رل گرم��اي ب��دن می گ��ردد؛ اما در 
آب وهوای مرطوب عملکرد تعریق مختل و 
کن��د ش��ده و ب��دن دیگ��ر ق��ادر ب��ه خنك 

ساختن خود نیست.

 گرمازدگ��ی ازلحاظ ش��دت به س��ه نوع 
خفیف، متوس��ط و ش��دید تقسیم می شود 
ک��ه در ص��ورت ع��دم درمان ن��وع خفیف، 
گرمازدگی به نوع متوسط و یا شدید منجر 
ش��ده و ف��رد را ب��ه مرحل��ه س��نکوپ گرما 

می کشاند.

ب��رای جلوگی��ری از گرمازدگ��ی باید از 
پوش��یدن لباس ه��ای ضخی��م و غیرقاب��ل 
نف��وذ در فصل گرم که مان��ع تبخیر عرق و 

دفع گرما می شود، خودداری کرد.

هنگام فعالیت ش��دید بدنی به قدر کافی 
مایع��ات بنوش��ید فعالیت بدنی خ��ود را در 
مناطق یا ماه های بسیار گرم به تدریج طی 
3 ت��ا 4 هفته به منظور ع��ادت کردن بدن به 
فعالیت ه��ای  در  دهی��د،  افزای��ش  گرم��ا، 
ورزش��ی گروهی، گرم��ازده ش��دن یکی از 

افراد به معنای درخطر بودن دیگران است، 
اقدام��ات  به س��رعت  مواقع��ی  چنی��ن  در 
احتیاطی برای خود و س��ایر افراد را انجام 
دهی��د، در روزهای بس��یار گ��رم مرتب آب 
بنوش��ید و صبر نکنید تا تشنه شوید سپس 
آب بنوش��ید، اگ��ر تع��رق زی��اد ب��ا ادرار کم 

هم��راه ش��د، مق��دار مص��رف آب را بای��د 
افزایش داد.

1- وقتی ک��ه ب��رای م��دت طوالن��ی در 
معرض تابش آفت��اب یا در یک محیط گرم 
هس��تید و هم چنی��ن قبل و بع��د و در طی 

ورزش، آب زیادی بنوشید.

قب��ل از این که کامال احس��اس تش��نگی 
کنی��د، آب بنوش��ید )منتظ��ر نباش��ید ت��ا 
آب  س��پس  و  کنی��د  تش��نگی  احس��اس 
بنوشید( و هنگام نوشیدن آب بیشتر از آن 
حّدی ک��ه فکر می کنید نیاز ب��ه آب دارید، 
آب و مایعات بنوش��ید، مخصوصا وقتی که 

خیلی عرق کرده اید.

2- قب��ل از فعالی��ت زیاد و ایس��تادن در 
معرض آفتاب، س��عی کنید ب��ه هوای گرم 
تابس��تان ع��ادت کنی��د. سیس��تم تنظی��م 
دمای بدن شما هنگامی که به گرما عادت 

کرده باشد، بهتر عمل خواهد کرد.

3- اگ��ر ی��ک دون��ده ی اس��تقامتی یا یک 
ک��ه  می دانی��د  و  هس��تید  دوچرخه س��وار 
مسابقات ش��ما در ش��رایط آب و هوایی گرم 
برگ��زار خواه��د ش��د، بای��د قب��ل از ش��روع 
مسابقه، خود را با این شرایط وفق دهید )در 
هوای گ��رم، تمرین کنید(. ای��ن عمل باعث 
می ش��ود بدنتان به گرما ع��ادت کند. مواقع 
انج��ام تمرین به مق��دار کاف��ی آب و مایعات 

بنوشید. اگر اولین بار است که به شرایط آب 
و هوای��ی جدی��د رفته ای��د، تمرین��ات خیلی 

سنگین و سخت انجام ندهید.

4- وقتی جلوی آفتاب کار می کنید، روی 
س��رتان کاله بگذارید که بهتر اس��ت لبه دار 
باش��د تا روی صورتتان سایه ایجاد کند. سر 

شما نسبت به گرما حساس است.

5- س��عی کنید وعده های غذایی تان را 
سبک و به مقدار کم میل کنید.

6- اگر در هوای گرم ورزش می کنید، به 
ترتیب زیر آن را انجام دهید تا بدن شما به 
ای��ن آب وهوا ع��ادت کند: ابت��دا تمرینات 
کوتاه مدت��ی انج��ام دهی��د و به تدریج و در 
ط��ی دو هفته م��دت آن را افزایش دهید. 
سعی کنید تمرینات شدید را صبح زود که 
ه��وا خنک اس��ت ی��ا هن��گام عص��ر انجام 
دهید. هر نیم ساعت یک بار، به مدت 5 تا 
10 دقیقه در س��ایه اس��تراحت کنید و اگر 
احساس خس��تگی کردید، سرعت ورزش 

خود را کاهش دهید.

7- درصورتی که دارو مصرف می کنید، از 
پزش��ک خود س��ؤال کنید که آیا این دارو با 
تنظیم دمای بدن ش��ما تداخ��ل می کند یا 
خیر؟ اگ��ر داروی مصرفی ش��ما در تنظیم 
دمای بدنتان مداخله می کرد، باید فعالیت 
بدنی تان را در هوای گرم کاهش دهید و به 

مقدار کافی آب و مایعات بنوشید.

8- ب��ه میزان کافی بخوابی��د و میوه ها و 
سبزی های سرش��ار از پتاسیم را به میزان 
زیاد مص��رف کنید تا بدنت��ان خودش را با 

گرما تطبیق دهد.

9- اگ��ر ناچ��ار هس��تید در گرم��ای روز 
فعالیت کنی��د، اجازه دهید بدنت��ان با این 
ش��رایط کن��ار بیاید، به این ص��ورت که یک 
ساعت در هوای گرم کارکنید یا هر 10 روز 
یک بار ای��ن عمل را انجام دهی��د. به تدریج 
م��دت فعالی��ت در ه��وای گ��رم را افزای��ش 

دهید تا بدنتان با گرما تطابق یابد.

10- همیشه آب و مایعات کافی بنوشید. 
حداقل 3 لیتر در روز مایعات بنوشید و اگر 
میزان فعالیتتان زیاد اس��ت، کم کم آن را به 
4 تا 5 لیتر برس��انید. اگر فعالیت  ورزش��ی 
ش��دید داری��د ی��ا خیل��ی ع��رق می کنید، 
مص��رف آب به تنهای��ی کافی نیس��ت، بلکه 
باید به ازای هر یک ساعت ورزش، یک لیتر 
نوشابه های ورزشی که حاوی الکترولیت ها 

و امالح هستند را استفاده کنید.

آمفتامی��ن،  داروه��ای  مص��رف  از   -11
آنتی هیس��تامین، ضدافسردگی ها و سایر 
داروهایی که روی اعمال حیاتی بدن شما 

________________________تاثیر می گذارند، خودداری کنید.
Rosen's Emergency Medicine :منبع

)Drowning( غرق شدگی
با فرارسیدن فصل گرما و مسافرت هم وطنان 
عزیزمان به مناطق ساحلی و افزایش حضور در 
کنار دریا جهت ش��نا کردن موارد غرق ش��دگی  
افزایش می یابد. س��عی ش��ده است  جهت ارتقا 
س��طح آموزش��ی خوانن��دگان محت��رم مطالبی 

مختصر ارائه گردد.
بیمار غرق ش��ده طب��ق تعریف غرق ش��دگی؛ 
فردی اس��ت ک��ه در طی 24 س��اعت اول بعد از 
غوطه ور شدن در آب ش��ور یا شیرین دچار مرگ 
ش��ود؛ معم��وال مرگ ناش��ی از غرق ش��دگی  به 
علت نرس��یدن اکس��یژن کافی به ریه ها به علت 

تجمع آب در حبابچه های ریوی رخ می دهد.
ش��ایع ترین مکان ه��ای غرق ش��دگی ش��امل 
اس��تخرهای خصوصی به علت نبود حفاظ های 
ک��ودکان،  از  کاف��ی  مراقب��ت  وع��دم  مناس��ب 
حاش��یه  جن��وب،  و  ش��مال  دری��ای  س��واحل 
رودخانه ه��ای خروش��ان و حوض ه��ای بزرگ  و 

وان حمام منازل شخصی است. 
ترکی��ب  ب��ه  بس��ته  می توان��د  غرق ش��دگی 
ش��یمیایی آب  در آب  ش��ور )دریا( یا آب شیرین 

)استخر( رخ دهد. 
چنانچ��ه  در غرق ش��دگی  ب��ه علت اسپاس��م 
حنج��ره  آب ب��ه ری��ه بیم��ار وارد نش��ود ب��ه آن 
غرق شدگی خشک گویند؛ مرگ قربانی در این 
حالت به علت ایس��ت قلبی رخ می دهد. ولی به  
غرق شدگی که حجم زیادی  آب وارد ریه ها شود 

غرق شدگی مرطوب گویند.
آب  از  زی��ادی  حج��م  ورود  غرق ش��دگی  در 
ش��یرین یا ش��ور به داخل سیس��تم جریان خون 
اخت��الل  خ��ون،  ش��دن  رقی��ق  موج��ب  ب��دن 
الکترولیت ها، اختالل در فاکتورهای انعقادی، 
ت��ورم ری��وی، س��ندرم  زج��ر تنفس��ی  و ش��وک 
از  مهم ت��ر  بلعیده ش��ده  آب  مق��دار  می گ��ردد. 
ترکیب ش��یمیایی آب )ش��ور یا ش��یرین( جهت 
ایجاد مش��کالت ریوی در فرد غرق ش��ده است؛ 
اگ��ر حجم  آب بلعیده ش��ده توس��ط بیم��ار زیاد 

باش��د لی��ز گلبول ه��ای قرم��ز خون��ی و کاهش 
میزان س��دیم خون اتفاق می افتد که  تش��نج  را 

در پی دارد.
هن��گام  ش��یرجه زدن در آب و با تماس ناگهانی 
ب��دن با آبی که درجه ح��رارت آن حداقل 5 درجه 
کمتر از درجه حرارت بدن اس��ت به علت تحریک 
سیس��تم عصب��ی پاراس��مپاتیک، ایس��ت قلب��ی، 
اریتم��ی قلب��ی و ایج��اد س��نکوپ دور از انتظ��ار 
نیس��ت. می توان با آب زدن به سروصورت قبل از 
ش��یرجه و یا ورود به آب از رخداد چنین مش��کلی 
در  زدن  ش��یرجه  از  هم��واره  نم��ود.  پیش��گیری 
آب های��ی ک��ه از عم��ق آن بی اطالع هس��تیم باید 
پرهیز کرد. چراکه احتمال برخورد س��ر به بس��تر 
رود یا دریا درنتیجه، آسیب سر و گردن زیاد است.
مای��ع  می��زان  اگ��ر  داده  نش��ان  تحقیق��ات 
بلعیده شده  در یک انسان 70 کیلوگرمی  بیش 
از ی��ک لیتر باش��د - ب��ه علت رقیق ش��دن مایع  
محافظ حبابچه های ریوی )مایع س��ورفکتانت( 
-  انس��داد حبابچه های ریوی و اختالل تنفسی 

رخ خواهد داد.
عالئم و نشانه های غرق شدگی

عالئم آس��یب ریوی در قربانیان غرق ش��دگی  
به ص��ورت کبودی و س��یانوز اس��ت. در قربانیان 
غرق ش��دگی معم��وال حج��م زی��ادی  آب وارد 
سیستم  گوارش��ی  می شود )90 درصد( و فقط 
در 10 درص��د م��وارد آب  وارد ریه ه��ای ف��رد 
می گردد. هم چنین  اصابت س��ر به دیواره های 
محی��ط می تواند منج��ر به  خونری��زی جمجمه 
ش��ود و اختالل هوشیاری و خواب آلودگی و کما 

را به دنبال داشته باشد.
قربانی��ان  در  ش��د،  گفت��ه  ک��ه  همان ط��ور   
غرق ش��دگی ب��ه علت کاهش س��طح اکس��یژن 
خ��ون و کاهش درجه حرارت بدن  اختالل ریتم 
قلبی و ایس��ت قلبی ب��رای بیم��ار رخ می دهد. 
هم چنین به علت ایجاد حالت اس��یدی در خون 
ف��رد قربان��ی، آس��یب ح��اد کلی��ه، اخت��الالت 
انعق��ادی و خونری��زی پوس��تی و مخاط��ی رخ 

می دهد.
افراد پرخطر و در معرض خطر غرق شدگی 
ک��ودکان زیر 3 س��ال، افراد بدون آش��نایی با 
فن��ون ش��نا، ش��نا ک��ردن در مناط��ق پرخطر و 
س��واحل عمی��ق دریاه��ا ی��ا ش��نا در آب ه��ای 
اف��راد  از  کاف��ی  مراقب��ت  وع��دم  خروش��ان 
عقب مان��ده ذهنی  و کودکان در مناطق پرخطر 
و تنه��ا ش��نا نم��ودن اف��راد دارای بیماری های 
زمین��ه ای نظی��ر مبتالیان ب��ه تش��نج و بیماری 

قلبی در گروه پرخطر قرار می گیرند.

الزم به ذکر اس��ت همیش��ه بای��د در قربانیان 
غرق ش��دگی، آس��یب س��تون فق��رات و نخ��اع، 
احتمال کاهش قند خون و احتمال غرق شدگی 
به عل��ت مصرف ال��کل و مواد مخ��در را در نظر 
گرف��ت. هم چنین در مواردی که ش��ک آس��یب 
س��تون فقرات وجود دارد )ش��یرجه زدن در آب 
کم عمق  و برخورد سر و گردن به کف استخر( با 
بس��تن گردنبند طب��ی محکم و حرک��ت ندادن 
س��تون فقرات و گردن تا زمان رسیدن به مراکز 

درمانی  از آسیب بیشتر جلوگیری کرد.

پس از رس��اندن بیمار به مراک��ز درمانی باید: 
گرفت��ن ن��وار قلب، انج��ام آزمایش ه��ای الزم -  
بررس��ی وضعی��ت انعق��ادی-  تجویز اکس��یژن، 
کنت��رل قند خ��ون و کراتینین س��رم بیماران را 
مدنظ��ر داش��ته باش��یم. در م��وارد آس��یب های 
ناش��ی از برخورد س��ر و گردن به ک��ف یا دیواره 
محیط رادیولوژی  از سر و گردن ضروری است.

بــه  آســیب هایی  چــه  غرق شــدگی  در 
ارگان های بدن می رسد؟

 1- دستگاه تنفس
 با ورود آب به ریه و س��پس آلوئول های ریوی و 
درنتیج��ه کاه��ش غلظ��ت مایع محاف��ظ ریوی 
)س��ورفکتانت( منجر به  ازکارافت��ادن آلوئول ها 

می شود.
2- دستگاه قلبی عروقی

افزای��ش  موج��ب  خ��ون  اکس��یژن  کاه��ش   
جبران��ی ضربان قل��ب، کاهش ب��رون ده قلب، 
اریتم��ی قلب��ی و درنتیجه اخت��الل  در عملکرد 

بطن چپ قلب می شود.
3-دستگاه  اعصاب

ورم مغ��زی و افزایش فش��ار داخ��ل جمجمه و 
آسیب  نخاع.

4- دستگاه گوارش و کلیه ها 
نکروز لوله های کلیوی، افزایش پتاسیم خون، 

اخت��الالت متابولی��ک، التهاب  معده و اس��هال 
اسموتیک.

درمان
 اقداماتی که در برخورد با فرد غرق ش��ده باید 

انجام داد چیست؟
در ابت��دا اق��دام به بی��رون آوردن غری��ق  باید 
توس��ط فرد آش��نا ب��ه فنون ش��نا ص��ورت گیرد. 
تنف��س دهان به ده��ان ب��ه بیم��ار حت��ی قبل از 
خروج کامل بیمار از آب  باید آغاز شود. از انجام  
مان��ور  نظی��ر  قبل��ی  منسوخ ش��ده  مانوره��ای 
هایملیخ )فش��ار دادن شکم جهت بیرون آوردن  
آب از ش��کم( باید اجتناب ش��ود. انجام ماس��اژ 
قلب��ی بالفاصله بعد از انتقال بیم��ار به خارج از 

آب و تا زمان رسیدن کمک الزامی است.  
• الزم به  ذکر است تمام بیماران غرق شدگی 
حت��ی اگر درهم��ان لحظه  فاقد عالئ��م حیاتی 

باشند باید به مراکز درمانی انتقال یابند.
•بیماران باید در محل و در مس��یر رسیدن  به 
مرک��ز درمانی اکس��یژن 100% دریاف��ت نمایند 
وهم زمان در مس��یر توسط پتو یا محیط مناسب 

گرم نگه داشته شوند. 
• بهتر است بیماران را به یک طرف چرخاند تا 
ترشحات و اس��تفراغ  بیمار به ریه های بیمار باز 
نگ��ردد. هم��ه قربانی��ان حتی کس��انی که هیچ 
عالمتی ندارند-  ب��ا توجه به احتمال بروز عالئم 
تاخیری - بهتر اس��ت به  مدت 4-6 س��اعت در 

مراکز درمانی  تحت نظر قرار گیرند. 
• ی��ک نکته یادآوری می ش��ود ک��ه در صورت 
بروز  ایس��ت قلبی ریوی در بیم��ار باید عملیات 
احیا قلبی-ریوی  به م��دت طوالنی –حدود یک 
س��اعت - برای بیم��ار انجام ش��ود، هم چنین از 
دادن آنتی بیوتی��ک به قربانی��ان به جز در موارد 

احتمال آلوده بودن  آب باید اجتناب نمود.
پیشگیری 

• آموختن  فنون شنا 
• برقراری، حفاظت و مهار دقیق  استخرهای 

عمومی و خصوصی. 
در  اس��تحمام  اطف��ال هن��گام  از  • مراقب��ت 

منازلی که در حمام وان وجود دارد.  
• اجتناب از مصرف داروهای خواب آور، مواد 
مخ��در یا ال��کل  در مواردی که تصمیم به  ش��نا 

وجود دارد.
• حضور یک همراه  یا مراقب در کنار بیماران 
مبتالب��ه بیماری های نظیر تش��نج و مش��کالت 

قلبی در حین شنا.
____________________________

 Rosen's Emergency Medicine   :منبع

 راه اندازی خدمت پزشک مشاور
 برای اولین بار از زمان تاسیس اورژانس 115 فسا

به گزارش روابط عمومی اورژانس فسا: سرویس پزشک مشاور )50-10( در اورژانس فسا راه اندازی شد. علیپوریان افزود: این سرویس که با استقبال بسیار 
خوب کارکنان و خدمت گیرندگان از اورژانس 115 همراه بوده پس از مدت ها انتظار جهت خدمت رسانی بهتر به مردم شریف شهرستان فسا از اول اردیبهشت 
1394 به صورت آزمایشی و با همکاری مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس راه اندازی گردید. وی گفت: طی بررسی انجام شده در سه ماهه اول، 

راه اندازی این سرویس سبب افزایش رضایت مندی مردم، کاهش مشکالت حقوقی ناشی از عدم حضور  پزشک و خدمت رسانی بهتر به مردم شده است.

ظهــر تابستـان است!
یازده توصیه اساسی برای پیشگیری از گرمازدگی

آی آدم ه�ا... یک نفر در 
آب دارد می سپارد جان!

خصــوص  در  ارزشــمند  نکاتــی 
اورژانس های غرق شدگی

یادداشت بحران
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در سال 1380 از دانشگاه 
اصفه��ان  پزش��کی  عل��وم 
در  و  ش��دم  فارغ التحصی��ل 
بخ��ش اورژانس بیمارس��تان 
ش��هید بهش��تی شهرس��تان 
تفت مشغول خدمت گردیدم 

و همزم��ان موفق به اخذ گواهی یک س��اله طب اورژانس از دانش��گاه 
ش��هید بهشتی ش��دم. ورودم به حوزه مدیریت در سال 84 با پذیرفتن 
مسئولیت بیمارستان شهید بهشتی تفت شروع شد، هفت سال سابقه 
مدیریت و کس��ب عناوین مدیر نمونه و تحول گرا باعث شد بیمارستان 
به عنوان یکی از بیمارس��تان های مطرح در اس��تان شناخته شود و به 
یک مرکز فوق تخصصی ارتقاء درجه یابد. اخذ مدرک MBA مدیریت 
بیمارس��تان در دوران مدیریت در بیمارس��تان باع��ث تغییر نگاهم به 
مدیریت ش��د که خود می تواند به عن��وان یکی از عوامل موفقیت بنده 
باش��د و از آن یاد ش��ود. در دولت تدبیر و امید بود که مس��ئولیت مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی استان یزد به بنده سپرده شد 
در ای��ن مرکز با دوس��تان و همکارانی آش��نا ش��دم ک��ه به تمام معنا و با 
خلوص نیت برای حفظ س��المتی انس��ان ها از جان و س��المتی خود 
می گذرند با همکارانی آش��نا ش��دم ک��ه درد دل آن ها را تنها کس��انی 
می توانستند درک کنند که با خودشان هم درد بودند چراکه در صف 
اول جبه��ه بهداش��ت و درم��ان فعالیت ک��ردن آن هم ب��دون کمترین 
چشم داش��تی ایثار می خواهد. با ش��ناخت و ارزیابی کلیه واحدهای 
ستادی و عملیاتی فعالیتم را شروع نمودم و در همان ابتدا به این نکته 
مهم اعتقاد داشتم که در این مسیر فقط خداوند باید یاری ام نماید. با 
برنامه ری��زی و تش��کیل گ��روه مدیریت��ی و بازدید از تم��ام پایگاه های 
اورژانس 115 و ش��نیدن درد دل های هم��کاران ضمن اولویت بندی 
مشکالت در این مدت کوتاه توانستم گره گشای تعدادی از مشکالت 
همکاران باش��م و استفاده از توانمندی خیرین در این حوزه و باتجربه 
دوران گذش��ته مدیریتم توانستیم پروژه های خیرین را در مرکز شروع 
کنیم و امیدوارم در آینده نزدیک شاهد افتتاح پایگاه و سایت آموزشی 
اس��تان باش��یم که با کمک خیرین بزرگوار فرزندان مرحوم جوکار در 
حال ساخت است. افتتاح پایگاه حوزه ستادی در حوادث غیرمترقبه 
از اقدامات خوب و مورد تائید ویژه رئیس محترم مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزش��کی کش��ور بود که در دهه فجر سال گذشته افتتاح 
ش��د. ارتقاء خدم��ات در واحدهای مختل��ف مرکز ازجمل��ه آموزش و 
پژوه��ش، رواب��ط عمومی، اطالع��ات و فناوری، کارگروه بهداش��ت و 
درمان در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل و نظارت و ارزشیابی و 
هرک��دام نیاز به توضیح دارد که قطعًا در حال حاضر قابل گفتن و ذکر 
نیس��ت. آنچه برایم اهمیت وی��ژه ای دارد، همراهی هم��کاران حوزه 
س��تادی و عملیات��ی در این یک س��ال به طورجدی ب��ا این جانب بود، 
چراکه مشکالت و کمبودها را با همراهی دوستانم درک کردم و سعی 
نم��ودم ب��ا تم��ام ت��وان در دف��اع از حق وحق��وق بیم��اران و کارکن��ان 
زحمت ک��ش تالش خ��ود را انجام دهم امیدوارم بتوانم با اس��تفاده از 
تجارب کلیه همکاران در تمام استان ها بتوانیم گامی به جلو برداریم.

باید تشکر ویژه از همکاران خوبم در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای 
پزشکی فس��ا به واسطه س��لیقه خوب در انتشار نش��ریه یک. یک. پنج 
داش��ته باش��م و امیدوارم نقطه عطفی باش��د در ایجاد ارتب��اط و تعامل 
س��ازنده با تمام س��ازمان های اداری و مدیران ارشد کشور جهت ارتقاء 

خدمت در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور باشند.

اس��تان یزد با 72000 کیلومترمربع وسعت 
در مرک��ز ایران ق��رار دارد و بر اس��اس آخرین 
تقس��یمات کش��وری دارای شهرس��تان ها ب��ه 
نام های ابرک��وه، اردکان، بافق، بهاباد، تفت، 
مهری��ز، میب��د، خات��م، ص��دوق و یزد اس��ت. 
جمعیت این استان در حال حاضر 1100000 
نفر است و از کل جمعیت استان 78 درصد را 
جمعی��ت ش��هری و 22 درص��د را جمعی��ت 
روس��تایی تش��کیل می دهد و به دلیل منطقه 
خش��ک و کوی��ری وس��یع تراک��م جمعیت در 

سطح استان کم است.

 اس��تان ی��زد ب��ه ن��ام ش��هر قن��ات و قنوت، 
دارالعلم، دارالعباده، شهرت دارد و از نخبگان 
و ش��اعران بی همت��ای برخ��وردار اس��ت. این 
اس��تان ج��زو اس��تان های صنعت��ی اس��ت که 
صنعت بافندگی و کاش��ی و س��رامیک و فرش 
ماشینی آن از شهرت زیادی برخوردار است و 
صنع��ت ش��یرینی س��ازی از قدمت��ی دیرین��ه 
برخ��وردار اس��ت و محص��والت ش��یرینی این 

استان دارای شهرت جهانی شده است

ش��هر تاریخی یزد یکی از شهرهای خشتی 
جهان است که همواره به عنوان صاحب یکی 

می��راث  ازلح��اظ  ش��هرها  درخش��ان ترین  از 
فرهنگی و تاریخی قدمت بسزایی دارد و آثار و 
بناهای تاریخی بس��یاری ازلحاظ گردشگری 
همیشه مسافران و گردش��گران بسیاری را به 

این شهر جذب می نماید.

اس��تان یزد به لحاظ موقعیت جغرافیایی در 
مرکز کش��ور واقع ش��ده اس��ت و به دلیل قرار 
گرفت��ن در مس��یر راه های ترانزی��ت، از دیرباز 
مس��ئولین اس��تانی ن��گاه وی��ژه ای نس��بت به 
حوادث ترافیکی اس��تان یزد داشته اند. ستاد 
بحران اس��تانداری یزد همیش��ه با نگاه مثبت 
نس��بت به مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی استان در باب همکاری و هماهنگی با 
این مرکز به پیش��برد اه��داف مدیریت بحران 

کمک شایانی نموده است.

 مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 

اس��تان ی��زد در س��ال 1357 باهم��ت دکت��ر 
بیمارس��تان  از  گوش��ه ای  در  اس��فندیاری 
امیرالمؤمنین )ع( ش��هر یزد و با س��ه دستگاه 
آمبوالن��س و نیروه��ای آموزش دی��ده آغ��از به 
کارکرد. از آن روزها س��ال ها می گذرد و وقتی 
پ��ای صحبت مو س��پیدان و ب��زرگان اورژانس 
115 یزد می نش��ینیم ایثار و دالور مردی آنان 
را در بحبوح��ه انقالب و 8 س��ال دفاع مقدس 
درک می کنی��م، آن��ان که در ش��رایط س��خت 
جن��گ تحمیل��ی مردانه اس��تقامت کردند و با 
هدی��ه دادن جان و مال خ��ود ثابت نمودند که 
غیرتمندان��ه حافظ ناموس و دین و آرمان های 
انقالب اس��المی ایران هستند شهید شفاعت 
نمون��ه ب��ارزی از ای��ن دلی��ر مردانی اس��ت که 
ی��زد   115 اورژان��س  آذین بخ��ش  تصوی��رش 

می باشد.

اس��المی                                 انق��الب  دوم  ده��ه  در 
برحس��ب ضرورت توسعه مرکز مدیریت 
فوریت ه��ای  و  ح��وادث 

پزش��کی ش��روع ش��د و ب��ا افتت��اح پایگاه های 
تم��ام  ی��زد،  اس��تان  سراس��ر  در  اورژان��س 
شهرس��تان های تابع��ه از خدم��ات اورژان��س 
بهره من��د ش��دند و با گس��ترده ش��دن فعالیت 
اورژان��س ورود خیرین ب��ه عرصه خدمت، این 
سازمان شکوفا گش��ت و نمونه بارز آن ساخت 
ستاد مرکزی اورژانس یزد توسط خیر محترم 
آقای رس��ولیان در س��ال 1376 ب��ود و در دهه 
فوریت ه��ای  و  ح��وادث  مدیری��ت  مرک��ز   80
پزش��کی اس��تان و باهم��ت مدی��ران وقت که 
خاطراتش��ان هن��وز زب��ان زد همکاران اس��ت 
ش��کل گرفت و اکنون این مرکز ب��ا 42 پایگاه 
ش��هری و جاده ای و 300 کارکنان عملیاتی و 
ستادی و با انجام دادن متوسط 350 مأموریت 
از 1200 تم��اس تلفنی در ح��ال ارائه خدمت 
می باش��ند. خداوند را ش��اکریم ک��ه در دولت 
تدبیر و امید و با ش��روع طرح تحول س��المت و 
همت توانای مجموعه مدیریتی دانشگاه علوم 
پزشکی اقدامات ارزنده ای در راستای توسعه 
و افزای��ش ارائ��ه خدم��ات به عموم م��ردم رقم 
خورد. با ش��روع و افتتاح پ��روژه 6 پایگاه دیگر 
در س��ال گذش��ته و افتتاح مرک��ز و جایگزینی 
ستاد در استان به عنوان اولین استان در کشور 
جه��ت پوش��ش دادن فعالیت ه��ای مرک��ز در 
ح��وادث غیرمترقبه و برقراری کارانه کارکنان 
نمون��ه بارزی از این فعالیت ها اس��ت؛ و تالش 
گس��ترده در معرفی مرکز مدیری��ت حوادث و 
فوریت ه��ا خصوص��ا در س��طح مدی��ران کالن 
اس��تانی اع��م از نماین��ده محت��رم ولی فقی��ه، 
دانش��گاه،  معاونی��ن  محت��رم،  اس��تاندار 
نمایندگان محترم مجلس ش��ورای اسالمی و 
اعضاء ش��ورای ش��هر از اقدامات خوب روابط 
عمومی این مرکز بوده که توانست همراهی و 
همدل��ی مدیران ارش��د اس��تان را ب��ه همراه 

داشته باشد.

امید آن داریم با توان همکاران خوبی که در 
حوزه س��تادی و عملیاتی در سراس��ر اس��تان 
هس��ت بتوانی��م در ارائ��ه خدم��ت شایس��ته و 
باکیفی��ت در اورژان��س پی��ش بیمارس��تانی و 
اورژانس ه��ای بیمارس��تانی ب��ا حمای��ت ویژه 
ریاس��ت دانش��گاه و هیئت رئیس��ه دانش��گاه 

موفق تر از قبل عمل کنیم.

از  دارد  ج��ا  دست نوش��ته  ای��ن  پای��ان  در 
هم��کاران خ��وب در تم��ام حوزه ه��ای پی��ش 
بیمارس��تانی و بیمارس��تانی که ش��بانه روز در 
ح��ال انج��ام و ارائه خدمت هس��تند تش��کر و 
قدردانی کنیم. هم چنی��ن از خانواده محترم 
آنان که سهم بزرگی در ایجاد آرامش روحی و 
حمایت کارکنان دارند تش��کر نموده و آرزوی 

سالمتی و بهروزی آنان راداریم.

پرونده ویژه مراکز حوادث – شماره اول – استان یزد

قطـاب یـزد بـا طعــم 
اورژانــــــــــــس!

یادداشت مدیران مراکز
دکتر احمد دهقان

مدیری��ت  مرک��ز  رئی��س 
حوادث استان یزد

ضاربان با سالح سرد تکنسین ها را تهدید کردند!
رواب��ط عموم��ی اورژانس هم��دان: ب��ه دنبال گ��زارش واژگونی 
خودرو س��بک در محور فرعی همدان به استان مرکزی-قهاوند به 
کمیج��ان - پای��گاه ج��اده ای قهاون��د به مح��ل حادثه اعزام ش��د. 
تکنسین های اورژانس هنگام رس��یدن به محل حادثه با اطرافیان 
خشمگین حادثه دیده مواجه و مورد ضرب و شتم و تهدید با سالح 
س��رد ق��رار می گیرند. اولیا س��میع اف��زود: تهدی��د همکارانمان و 
شکس��تن شیش��ه آمبوالن��س در حال��ی اتف��اق می افت��د ک��ه ک��د 
اعزام ش��ده ظ��رف م��دت 13 دقیق��ه به صحن��ه حادثه می رس��د و 
باوج��ود دش��نام ها و ض��رب و ش��تمی ک��ه موجب شکس��تن بینی 
تکنسین می ش��ود مددجو را به مرکز درمانی منتقل می کنند. وی 
گفت: ضاربان با دس��تور مقامات قضایی دادگاه شهر قهاوند تحت 

تعقیب قرار گرفتند.

برخورد فاجعه بار خودرو  با  تریلر!
 رواب��ط عمومی مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریت های پزش��کی  
اهواز خبر داد: برخورد یک دس��تگاه پژو با تریلر در جاده اهواز به 

آبادان بعد از سه راهی دارالخوین. 

رفیعی گفت: چهار دس��تگاه آمبوالن��س از پایگاه های پلیس راه 
آبادان و پایگاه شادگان به محل حادثه اعزام گردید. در این حادثه 
دل خراش متأس��فانه دو نفر از هم  وطنانمان در اثر شدت جراحات 

قبل از رسیدن آمبوالنس فوت و چهار نفر نیز مصدوم شدند.

 وی گفت:تکنس��ین های اورژانس آبادان و ش��ادگان مصدومان 
حادث��ه را پ��س از انج��ام اقدام��ات اولی��ه و تری��اژ ب��ه اورژان��س 
بیمارس��تان های آب��ادان منتق��ل کردن��د. رفیع��ی ح��ال عموم��ی 

مصدومان حادثه را خوب توصیف کرد.

سنگ و پای لنگ!
روابط عمومی اورژانس س��اری  گ��زارش داد: با گیر افتادن پای 
فردی  72 س��اله  بین پل های فلزی در  24 تیرماه، تکنس��ین های 

اورژانس به کمربندی غربی ساری اعزام شدند.

 ذکریا اش��ک پور گفت: آقایان یاسر حسینی و بهرام جانعلی پور 
کارشناسان فوریت های پزش��کی از پایگاه آل یاسین ساری مردی 
72 س��اله در کمربندی غربی را در حالی معاینه کردند که پای وی 

در بین پل های فلزی گیر افتاده بود.

 مصدوم توسط نیروهای آتش نشانی با استفاده از ابزار رهاسازی 
آزادش��ده و پس از ثابت س��ازی ان��دام و دیگر اقدام��ات اولیه برای 

ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد.

تالش ایثارگرانه تکنسین های اورژانس "کلمه" 
باعث نجات جان جوانی از مرگ حتمی شد.

اق��دام ش��جاعانه آقای��ان مه��ران صی��ادی و حس��ین علی پ��ور، 
تکنس��ین های اورژانس، منجر به نجات جان مصدوم ش��د؛ روابط 
عموم��ی مرک��ز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی دانش��گاه 
عل��وم پزش��کی بوش��هر ب��ا اعالم ای��ن خبر گف��ت: تکنس��ین های 
ب��ا ازخودگذش��تگی در مناط��ق کوهس��تانی  اورژان��س "کلم��ه" 
شهرس��تان دشتس��تان با پی��اده روی چن��د کیلومت��ری در تاریکی 
مطلق و س��نگالخ های دامنه کوه به کمک جوانی که از ارتفاع 15 

متری به دره سقوط کرده بود شتافتند.
 خانم یوسفی نیا افزود: مصدوم به دنبال سقوط دچار آسیب های 
متعدد در اندام ش��ده بود که با اق��دام به موقع کارکنان اورژانس از 

مرگ حتمی نجات یافت.

بوشهرساریاهوازهمدان

پرونده ویژه مراکز حوادث

محسن ملک ثابت
مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث استان یزد

از زرند تا کرمان!
رواب��ط عموم��ی اورژان��س کرمان خبر داد: پیرو درخواس��ت مرکز اورژانس زرن��د از مرکز اورژانس کرمان ب��رای کمک به مادری باردار در ش��رایط اورژانس در 
منطقه ای صعب العبور، بالگرد اورژانس هوایی کرمان راهی ارتفاعات پابدانا ش��د. جعفری گفت: بالگرد اورژانس هوایی کرمان  پس از ناکام ماندن در جس��تجو 
برای کمک گرفتن از افراد محلی فرود آمد. بالگرد با کمک چوپان محلی به روستای کمسار و به مادر باردار رسید. خلبان بالگرد با توجه به باال رفتن زمان پرواز 
و رو به اتمام بودن سوخت، در پایگاه هوانیروز فرود آمد. جعفری ادامه داد: آمبوالنس اورژانس کرمان زن باردار را از بالگرد تحویل گرفته و وی را به بیمارستان 

افضلی پور منتقل کرد. جعفری خاطرنشان کرد: مادر باردار و نوزادش پس از پشت سر گذاشتن عمل سزارین در وضعیت خوبی به سر می برند.
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احیای جهان بینی به سبک علی )ع(!
مصادف ش��دن م��اه رمضان و تیرم��اه ما را بر آن داش��ت به بهانه 
یادآوری مناسبات فرهنگی این دو ماه عرض ارادتی کنیم به شهید 
مقت��در و مظل��وم ای��ن ماه عل��ی )ع(. ک��دام علی؟ هم��ان علی که 
بی همتا همس��ری داشت همچون فاطمه )س( که الگوی حجاب و 
عفت بود؛ تجلی کامل یک زن مؤمن هم در بعد خانواده هم در بعد 
اجتماع! همان علی که تا بود یتیمان ش��هر غمگین و گرسنه سر بر 
بالی��ن نمی گذاش��تند! آری هم��ان علی مهربان و رئوف ش��ب های 
کوف��ه و هم��ان علی مقت��در و ع��ادل و ظلم س��تیز ش��هر! آنکه قهر 
عل��وی اش لرزه ب��ر اندام کف��ر می انداخت. جهان بین��ی علوی اگر 
مفهوم گشایی شود به احیای تمامی شعائر انسانی قابل ستایش در 
خلقت خواهیم رس��ید. احیا فقط جان بخش��یدن به جسم نیست. 
روح که جان دهد دیگر فاتحه انس��انیت خوانده اس��ت! آری امروز 
می خواهیم احیاگر جهان بینی بزرگ مردی باشیم که دانش آموخته 
مکتب��ش معم��ار کبیر انقالب بود. همان خمین��ی )ره( ای که بوی 
حکومت علوی را بار دیگر به مش��ام جهانیان رساند؛ و این حقیقت 
قابل انکار نیست که درراه اجرای عدالت خون ها باید ریخته شود و 
ریخته ش��د. خون بهشتی و 72 تن از یاران خمینی در انفجار دفتر 
ح��زب جمه��وری در 7 تیرماه 60 تنها پیش کش��ی ب��ود به این راه 

مقدس.
اگر زیس��تنی علی گونه را بخواهی��م باید هم چون علی در مقابل 
اس��تکبار و ظلم تمام قد بایس��تیم. همان ظلم��ی که 12 تیرماه 67 
مسافران هواپیمای مس��افربری میهن عزیزمان را پرپر کرد. همان 
دسیس��ه ای که ترور برترین ش��خصیت های دینی و علمی ما را رقم 
زد و 11 تی��ر چهارمین ش��هید محراب��ی همچون صدوق��ی را از ما 
گرفت! همان ظلمی که با بی رحمانه ترین وضع س��الح شیمیایی و 
میکروب��ی ب��ر کودکان و زن��ان ریخت و هم اکنون دارد به س��مفونی 
وهمن��اک خون ریز خود در جهان ادام��ه می دهد! و هزاران جنایت 
دیگر... اگر 8 تیر روز مبارزه با س��الح شیمیایی شد، اگر 1 تیر روز 
تبلی��غ دینی ش��د، اگر خمینی کبی��ر آخرین جمعه رمض��ان را روز 
قدس نامید، همه و همه نه برای پر ش��دن تقویم ها بود! این ها همه 
برگرفت��ه از جهان بین��ی علی بود. جهان بینی به س��بک علی یعنی 
انس��ان بودن، دین دار بودن، ایستادن پای عقیده، یار مظلوم بودن 
و مؤمن بودن به معنی واقعی کلمه. اگر بخواهیم ش��اگرد خوبی در 
مکتب علی باشیم هرگز شعار استکبار ستیزانه ی "مرگ بر شیطان 
بزرگ" را فراموش نخواهیم کرد. همچون علی که باشیم هرگز زیر 
بار بی عدالتی و نظام سرمایه داری "مرفه بی درد پرور " و"مستضعف 
س��از " نخواهیم رفت و مقتدرانه پرچم عدالت خواهی به دس��ت ، تا 
پ��ای ج��ان پ��ای زکات فط��ره ی یک عم��ر روزه داری روح خواهیم 

ایستاد. فطری های از جنس اعتقاد و انسانیت. ان شاالله.

تکنس��ین  ب��ه  سیس��تم  دس��تیابی  موان��ع 
عملیاتی زن در اورژانس 115 و راهکارها

ارائ��ه خدم��ات توس��ط اورژانس از مس��ائل 
بس��یار حائز اهمیت در حوزه س��المت است. 
اورژانس پیش بیمارس��تانی می تواند به منزله 
پیش��انی نظام سالمت، بهداش��ت و درمان در 
کش��ور محس��وب ش��ود از آن جهت ک��ه حلقه 
پیونددهن��ده خدم��ات پی��ش بیمارس��تانی و 
بیمارستانی اس��ت. همان طور که زنان نیمی 
از  نیم��ی  اف��راد جامع��ه هس��تند،حداقل  از 
بیم��اران مراجعه کننده ب��ه اورژانس را بانوان 
تش��کیل می دهند. همان طور که می دانیم در 
رشته های مختلف پزشکی بانوان متخصصی 
مراک��ز  و  بیمارس��تان ها  در  تربیت ش��ده اند، 
درمانی اکثر پزش��کان و پرس��تاران از خانم ها 
ام��ا متأس��فانه همی��ن خانم ه��ای  هس��تند. 
متخصص در ماموریت های اورژانس ش��رکت 
داده نمی ش��وند. درصورتی ک��ه می توانند در 
ماموریت های اورژانس مفید واقع ش��وند! در 
صورت ب��روز حادثه و ی��ا بیمار ش��دن بانوان، 
خدمات اورژانس��ی پیش بیمارس��تانی توسط 
م��ردان ب��ه آن ه��ا ارائه  می ش��ود. ای��ن امر از 
جهاتی مشکالتی را برای بیماران و هم چنین 

تکنسین های اورژانس ایجاد کرده است.

باید دانس��ت »ض��رورت« به معن��ای الزام و 
اجب��ار اس��ت. اجب��اری ک��ه حاص��ل از نیاز و 
حاجتی باشد. منشا اضطرار می تواند عوامل 
درون��ی ی��ا بیرون��ی باش��د. بنابرای��ن تعریف، 
هنگامی که از ضرورت امری صحبت می شود، 
ب��ه علل و خاس��تگاه به وجودآورن��ده ی آن امر 
بازمی گردد. لذا منظور از بررس��ی ضرورت یا 
عدم ضرورت اشتغال تکنسین های زن، برای 
ماموریت های اورژانس، بررس��ی عللی اس��ت 
که پش��توانه های این پدیده به شمار می روند. 
با توجه به عقیده های فرهنگی و مذهبی بین 
آحاد جامعه م��ان، و هم چنی��ن دالئل علمی، 
تربیت و جذب  تکنس��ین  فوریت های پزشکی 
زن در اورژانس بس��یار حیاتی و ضروری است 
و این ضرورت آنجایی به اوج خود می رسد که 
از  قابل توجه��ی  تع��داد  آماره��ا  اس��اس  ب��ر 
توس��ط  و  اورژان��س  توس��ط  زایمان ه��ا 
تکنس��ین های م��رد انج��ام م��ی ش��ود! . این 
مس��ئله به حدی حائز اهمیت اس��ت و به کرار 
افت��اده اس��ت ک��ه برخ��ی معتقدن��د  اتف��اق 
آمبوالنس های اورژانس به زایشگاه های سیار 
تبدیل ش��ده اند. اما با توجه به فرهنگ اصیل 
ایران��ی در کش��ور م��ا، این کار اص��ال به مذاق 

خانواده ها خ��وش نمی آید؛ درواق��ع به اجبار 
تن به این کار می دهند.

دکتر ش��هال می��ر گل��وی بیات؛عض��و گروه 
بهداش��ت و درم��ان مجل��س در این خصوص 
تم��ام  حاض��ر  ح��ال  در  می ده��د:  گ��زارش 
در  کش��ور  در  اورژانس��ی  زایمان ه��ای 
تکنس��ین   توس��ط  اورژان��س  ماموریت ه��ای 
فوریت ه��ای پزش��کی م��رد انج��ام می گیرد، 
به ط��ور مث��ال در 2 م��اه مهر و آبان س��ال 91 
بالغ ب��ر 160 زایمان در آمبوالنس ها، توس��ط 
تکنس��ین  فوریت ه��ای پزش��کی م��رد صورت 
پذیرفت��ه اس��ت و می طلب��د برای بس��یاری از 
ماموریت های اورژانس��ی در کشور که به زنان 
تکنس��ین   می ش��ود،  ارائ��ه  خدم��ات  ای��ن 
ج��ذب   و  تربی��ت  زن  پزش��کی  فوریت ه��ای 

شوند.1

ب��ه گفت��ه یک��ی از کارکن��ان اورژان��س: ب��ه 
مأموریت��ی برای امدادرس��انی ب��ه بیمار خانم 
اعزام ش��دیم، پس از رس��یدن به محل حادثه 
همس��ر بیم��ار وقتی متوجه ش��د پرس��تار زن  
همراه ما نیس��ت به تکنس��ین های مرد اجازه 
امدادرس��انی به بیمار را نداد! در این شرایط 
چ��ه باید ک��رد؟! ضرورت وجود تکنس��ین زن 
ام��ری اس��ت که ب��ه اثب��ات رس��یده،اما حال 
چگونه باید این معضل برطرف ش��ود؟! شاید 
یکی از دالیل عدم دست یابی به این مهم این 
است که زیرس��اخت ها برای حضور بانوان در 
عملیات میدانی فراهم نش��ده اس��ت. یکی از 
همین زیرس��اخت های فراهم نش��ده، ش��کل 
نقشه ساختمان پایگاه های اورژانس است که 
کمتر در نقش��ه س��اختمانی وج��ود آن جدی 
گرفته می ش��ود! اما دالئل مهم تری نیز وجود 
دارد ک��ه ازجمل��ه آن می توان به ع��دم تامین 
بودج��ه و اعتب��ارات کافی،نب��ود امنیت برای 
و  س��خت  مأموریت ه��ای  زن،  تکنس��ین های 
دش��واری ک��ه زن��ان ب��ه دلی��ل ظرافت ه��ای 
جس��می قادر به انجام آن ها نیستند و عوامل 
متع��دد دیگ��ر اش��اره ک��رد. به عنوان مث��ال، 
ازجمله عملیات دشوار، حمل ونقل مصدومان 
ک��ردن  بلن��د  ی��ا  و  بلن��د  س��اختمان های  از 
بیماران��ی ب��ا وزن زی��اد ب��رای اعزام ب��ه مرکز 
درمانی اس��ت؛ طبیعتا ظرافت های جس��می 
ی��ک زن اج��ازه ی چنی��ن کارهای��ی را ب��ه او 
نمی دهد! اش��تغال زنان نیز باید هم متناسب 
ب��ا روحی��ات زن و ه��م متناس��ب ب��ا جامع��ه 
اس��المی و در چارچ��وب موردپذی��رش عرف 
باش��د. در ن��گاه فرهن��گ اس��المی)برخالف 

فرهن��گ غرب که هیچ محدودیتی بین زنان و 
مردان قائل نمی ش��وند وزنان پابه پای مردان 
به انجام کارهای دشوار می پردازند( زن و مرد 
در ارزش ه��ا برابرن��د و تنه��ا در نقش ها باهم 
تف��اوت دارند.در اینجا ش��خصیت م��رد و زن 
باه��م در تعارض نیس��تند بلکه فرهنگ و دین 
ما ب��رای حفظ ارزش زن، هم چنین س��المت 
او، اجازه ی انجام کارهای دش��وار را به بانوان 
نداده اس��ت. از جنبه ی دیگر ک��ه بنگریم، در 
جه��ت سالم س��ازی محیط ه��ا، رعایت حدود 
ارتباط ه��ای  کاه��ش  اس��المی  و  ش��رعی 
غیرضروری، ن��ه فرهنگ و نه دین به ما اجازه 
نمی دهد س��اعات طوالنی زنان و مردان کنار 

یکدیگر به کار و فعالیت بپردازند.

در مهر و آبان سال 91 
بالغ  بر 160 مورد 

زایمـان در آمبوالنس ها، 
توسط تکنسـین  های  

فوریت های پزشکی مرد 
صورت پذیرفته است؛ 

لذا می طلبد جهت ارائه 
اینگونه خدمات  تکنسین  
فوریت های پزشکی زن 

تربیت و جذب  شوند.
یکی دیگر از موانع حضور تکنس��ین بانو در 
عملیات  میدانی عدم اطالع از شرایط صحنه 
و میزان امنیت محیط است. به گفته کارکنان 
اورژانس، تنها راه سنجش میزان امنیت، پس 
از حضور درصحنه حادثه است. حفظ امنیت 
مس��ئله بس��یار مهمی اس��ت. تکنس��ین های 
اورژان��س ب��رای حف��ظ ج��ان م��ردم ب��ه آنان 
امدادرس��انی می کنن��د، حال اگر قرار باش��د 
امنیت خودشان تامین نشود، نه تمرکز کافی 
و نه آرامش الزم را برای امدادرسانی نخواهند 

داشت.

پس، با توجه به ضرورت وجود تکنسین بانو 
و ب��ا توج��ه ب��ه موان��ع موج��ود بای��د ب��ه فک��ر 
خص��وص  در  ب��ود!  اساس��ی  راهکاره��ای 
کمبودهای بس��یار اورژان��س ازجمله کاهش 
کارکن��ان  و  پایگاه ه��ا  کمب��ود  بودجه ه��ا، 
فوریت های پزشکی در اورژانس، رئیس سابق 
ک��ه  دادن��د  پیش��نهادی  کش��ور  اورژان��س 

اورژان��س،  مانن��د  ام��دادی  ترجمان ه��ای 
پلیس،راه��داری و هالل احم��ر کنار همدیگر 

فعالیت کنند. 2

وزارت بهداش��ت برای حل این مس��ئله باید 
اقدام��ات و سیاس��ت های الزم را بکار بگیرد؛ 
مثال می تواند در رش��ته فوریت های پزش��کی 
برای تربیت زنان تکنسین دانشجو بپذیرد. با 
راه اندازی رشته طب اورژانس در دانشگاه ها، 
به وس��یله  را  خدم��ات  ارائ��ه  طع��م  م��ردم 
متخصصی��ن طب اورژان��س لمس می کنند تا 
تف��اوت ارائه خدمات را به ش��کل کامال علمی 
احس��اس کنن��د و هم چنی��ن ن��گاه جامعه به 
حض��ور زن��ان در عملی��ات میدان��ی نگاه��ی 
خص��وص  در  ام��ا  ب��ود.  خواه��د  علمی ت��ر 
راهکارهای عملی می تواند به این نکته اشاره 
کرد که با توجه به موانع موجود که اشاره شد، 
تکنس��ین های بان��و تنها در عملیاتی ش��رکت 
کنن��د که ب��ه مرک��ز اورژانس اعالم می ش��ود 
بیم��ار خانم اس��ت. این هم بح��ث ضرورت را 
ح��ل می کند هم اینک��ه بانوان توس��ط بانوان 
درمان می ش��وند. حتی بر روی آرامش روحی 
بیمار آس��یب دیده اثر می گ��ذارد. دکتر بیات 
عضو گروه بهداش��ت و درمان مجلس نیز این 
حض��ور  رساندند:مس��لمًا  تایی��د  ب��ه  را  ام��ر 
تکنس��ین فوریت  ه��ای پزش��کی زن، درزمان 
ارائ��ه خدم��ات به بیم��اران و حادث��ه دیدگان 
اورژانس��ی زن، ازنظ��ر روحی تاثی��ر مضاعفی 

دارد.3

اگ��ر حت��ی در چنی��ن ماموریتی تکنس��ین 
اورژان��س ملزم ب��ه انج��ام کارهای دش��واری 
باشند که از عهده بانوان خارج است، شرایط 
را طوری مهیا کنند که تکنسین بانو به همراه 

دو تکنسین مرد به محل اعزام شود.

در اینجا به اجمال به ذکر چند مورد از موانع 
و راهکارها پرداخته ش��د. ب��ا توجه به ضرورت 
حضور و مشارکت حقیقی زنان در این حرفه، 
ب��رای تحقق جامع��ه مدنی، رش��د و بالندگی 
بیش��تر و تمام ت��ر جامع��ه پزش��کی و اورژانس 
کش��ور، چنانچ��ه ب��ه بررس��ی موان��ع و عملی 
کردن راهکارها پرداخته شود، قطعا در آینده 
شاهد توسعه و افزایش کمی و کیفی، رضایت 
بیش��تر بیماران و موفقیت های متعدد جامعه 
پزشکی کش��ور در این خصوص خواهیم بود. 

____________________________

س��رویس:  تس��نیم:  خبرگ��زاری   .3-2-1
اجتماعی، شناسه خبر: 72659

بازگشت مرد 81 ساله  از یک قدمی مرگ
پنجشنبه هجدهم تیرماه در ساعات اولیه شب طی تماس با اورژانس 115 کاهش سطح هوشیاری مرد 81 ساله در جاده خشرودپی شانه تراش گزارش شد. 
روابط عمومی اورژانس بابل ضمن اعالم این خبر افزود: پس از دریافت این گزارش مرکز فرماندهی اورژانس 115 بابل تکنس��ین های پایگاه خش��رودپی را به 
محل حادثه اعزام کرد. روش��ن گفت: تکنس��ین های اورژانس بابل پس از معاینه اولیه با مردی 81 س��اله مواجه گردیدند که به دنبال ورود جس��م خارجی به راه 
هوایی، دچار ایس��ت تنفس��ی و در پی آن ایست قلبی ش��ده بود. وی گفت: )محمدرضا رمضانی چمازی و حسین گوهری( پس از خروج جسم خارجی، بیمار را 

تحت تهویه مصنوعی به اورژانس بیمارستان روحانی منتقل نمودند. روشن حال عمومی پدربزرگ 81 ساله را خوب توصیف کرد.

تکنسین عملیاتی زن؛بودن یا نبودن؟!
یادداشت

فاطمه یوسفی

برخورد پژو و اتوبوس حادثه ساز شد!
مسئول روابط عمومی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: برخورد 
پژو و اتوبوس و به دنبال آن آتش گرفتن هر دو خودرو منجر به فوت 

3 تن  و زخمی شدن یک تن دیگر شد.
حس��ینقلی زاده گفت: در نهم تیرماه ساعت هفده، طی تماس 
مرکز پیام اورژانس شهرستان میانه از برخورد دو دستگاه خودروی 

پژو و اتوبوس در کیلومتر 80 محور میانه - اردبیل خبر دادند.
وی گفت: با توجه به اهمیت حادثه س��ریعا پایگاه های اورژانس 

آغ کند، دادلو و قافالنکوه به محل اعزام شدند.
حس��ینقلی زاده در ادام��ه گف��ت: پ��س از برخورد خ��ودرو پژو با 
اتوب��وس و ب��ه وجود آمدن حریق س��ه تن در محل حادث��ه و قبل از 
رسیدن اورژانس 115 فوت کرده و تنها مصدوم دیگر حادثه پس از 

انجام اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان میانه منتقل شد.

برخورد سه خودرو و هفت مصدوم
ب��ه گزارش روابط عموم��ی مرکز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزش��کی گی��الن، هفده��م تیرماه محور رش��ت – چابکس��ر ش��اهد 
برخورد خودروهای پیکان، پژو و پراید بود. اخالقی بابیان این خبر 
اع��الم کرد: ای��ن حادثه در)) دیزبن(( اتفاق افت��اد و هفت مصدوم 

برجای گذاشت.
خانم اخالقی افزود:حادثه برخورد س��ه خودرو نیمه روز رخ داد و 
لحظاتی پس از اطالع از وقوع آن مرکز پیام اورژانس رش��ت نسبت 
به اعزام کارشناسان اورژانس به محل حادثه اقدام کرد. وی بابیان 
اینکه این حادثه تلفات جانی دربر نداش��ت، گفت: مصدومان این 
حادث��ه پ��س از انجام اقدام��ات اولیه به بیمارس��تان امینی لنگرود 
منتقل شدند. خانم اخالقی حال عمومی همه مصدومان را خوب 

توصیف کرد.

هیچ کس نمی داند من چقدر خوشــحال شــدم 
که رســول الله )ص( مرا از ظاهر شــدن در پیش 

چشم مردان معاف کرد.              حضرت فاطمه )س(
به گزارش روابط عمومی اورژانس فارس، به مناس��بت روز عفاف 
و حج��اب، چند تن از کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 

پزشکی فارس تقدیر شدند.
 حسن همتی با اعالم این خبر افزود: کارکنان خانم این مرکز به 
دلی��ل الگو قرار دادن حضرت فاطمه )س( در رفتار و منش خود از 

جانب مدیریت اورژانس فارس موردتقدیر و تشویق قرار گرفتند.
 همت��ی گف��ت: س��میه ذاکری، زه��را هوش��مند، غزال��ه زارع و 
معصوم��ه اثن��ی عش��ر همکارانی بودند که مورد تش��ویق از س��وی 

مدیریت مرکز قرار گرفتند.

سقوط مرگبار وانت سایپا
به گ��زارش روابط عمومی مرکز اورژان��س کهکیلویه و بویراحمد 
پنجش��نبه 18 تیرماه براثر انحراف خودرو وانت س��ایپا و سقوط به 
دره در مح��ل روس��تای “دره بی��د“از تواب��ع بخ��ش ل��وداب خودرو 

آتش گرفته و راننده آن جان خود را از دست داد.

محمدرضا قنبری گفت: سرنشینان دیگر این خودرو که  یک زن 
و دو کودک بودند با تالش نیروهای اورژانس 115 نجات یافتند.

قنب��ری تصریح ک��رد: دو کودک و م��ادر را که دچار شکس��تگی 
دست و س��وختگی سطحی ش��ده بودند، پس از انجام مراقبتهای 
اولیه و آتل گیری ، جهت دریافت مراقبت های بیش��تر پزش��کی به 

بیمارستان شهید بهشتی یاسوج انتقال داده شدند.

یاسوجشیرازرشتتبریز

یادداشت فرهنگی

فاطمه حیدری
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فرکانس شماره دوم نشریه با فرکانس بی سیم دیسپچ یکی شد، یا 
بهت��ر بگم، فرکانس دیس��پچ رو برای این ش��ماره انتخاب کردیم! تا 
گوش��ه ای از ت��الش هم��کاران ای��ن بخ��ش مه��م از اورژان��س پیش 
بیمارس��تانی رو ذکر کنیم و خس��ته نباشید و خدا قوت بگیم به همه 
همکاران خانم و آقا که در شهرهای مختلف ایران عزیزمان مسولیت 

تریاژ تلفنی و اعزام از طریق بی سیم را بر عهده دارند!

نمی دونم اگه یه روزی بهم پیشنهاد بدن جای شیفت توی پایگاه، 
برم توی دیس��پچ تریاژ کنم یا بی سیم رو اداره کنم، اعصابم بهم این 

اجازه رو میده که حتی بهش فکر کنم؟

ی��ا اص��ال بااخالقی که از خودم س��راغ دارم می تونم چند س��اعت 
یکجا بشینم و چشم از مانیتور برندارم؟

م��ی تونم ب��دون قضاوت در م��ورد همکارم که به خاطر مش��کلش 
چنددقیقه ای رو فرصت می خواد فکر کنم؟

می تونم مش��اجره چند روز پیش با یکی از تکنسین ها رو فراموش 
کنم تا روی تصمیم گیریم تاثیر نداشته باشه؟

می تونم تنش و اضطراب کلنجار رفتن با تماس گیرنده ها رو برای 
خودم نگه دارم و روی رفتارم با خانواده ام تاثیر نداشته باشه؟

اگه بخوام نظر شخصیم رو در مورد این مسئله عرض کنم باید بگم 
ازنظر من کار توی دیسپچ سخت تر از کار توی پایگاه هست. چرا؟

شنیدن مداوم صدای بی سیم را تصور کنید!

-روزانه هش��ت یا دوازده س��اعت ش��نیدن صدای بی س��یم با اون 
حجم پیام دریافتی که س��وهان اعصاب می شه؛ البته این فقط برای 
وقتی هست که اتفاقی خاص یا بحرانی پیش نیاد و نیاز نباشه برای 

هماهنگی و دریافت کمک با سازمان های دیگه در ارتباط بود!

-انرژی که همکاران دیس��پچ نشینمون برای پاسخگویی به هجوم 
تلفن ه��ا ت��وی اوج ش��لوغی می��ذارن کمت��ر از ان��رژی صرف ش��ده 

تکنسین های توی پایگاه نیست.

صبور و آرام، اورژانس، بفرمایید ...!

- مدیریت استرس در سخت ترین لحظات زندگی تماس گیرنده ای 
ک��ه عزیزش را در ح��ال مرگ می بیند، آن هم تلفنی، چندان س��اده 

نیست.

 بلندقامتــان اورژانس مشــهد فاتح مســابقات 
والیبال

تیــم والیبــال مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های پزشــکی 
مشهد مقدس به مقام اول مسابقات جام رمضان دست یافت.

مس��ابقات والیب��ال جام رمضان با ش��رکت 16 تی��م از واحدهای 
زیرمجموعه دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی 
مش��هد برگزار ش��د؛ ش��هرام طاهرزاده با اعالم این خبر افزود: در 
ای��ن دوره از مس��ابقات تی��م ه��ای ش��رکت کننده طی س��ه هفته و 

به صورت دوره ای و سپس حذفی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

طاهرزاده گفت: تیم های اورژانس 115 مشهد و شبکه بهداشت 
شهرستان تایباد با پشت سر گذاشتن حریفان موفق شدند به بازی 
پایان��ی راه پی��دا کنن��د؛ تی��م والیب��ال مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و 
فوریت های پزش��کی مشهد متش��کل از آقایان جواد شهابی زاده  ، 
محسن س��لمکی، جالل احمدیان، مجتبی کریم زاده، محمدرضا 
وزی��ری، س��عید م��رادی، مجید پ��اک دل، ه��ادی عط��اردی، علی 
مناباجی )مربی( و عباس قدیری )سرپرست( توانست با شایستگی 
حری��ف قدرتمن��د خ��ود را شکس��ت داده و مق��ام اول ای��ن دوره از 
مس��ابقات را از آن خود کند. وی هم چنی��ن گفت: بازی رده بندی 
بین تیم های مرکز بهداش��ت )یک( و بیمارس��تان ابن س��ینا برگزار 
ش��د، تیم مرکز بهداشت )یک( توانس��ت با پیروزی بر حریف خود، 

مقام سوم این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

طاه��رزاده هم چنین در مورد مس��ابقات فوتس��ال گفت: در این 
دوره از مس��ابقات س��ی تی��م از واحده��ای مختلف دانش��گاه علوم 
پزش��کی مشهد شرکت داشتند که تیم فوتس��ال اورژانس مشهد با 
پذیرفتن شکست در مسابقه پایانی از رسیدن به مدال طال بازماند. 
وی اف��زود: در مس��ابقه پایانی تیم اورژانس 115 مش��هد علی رغم 
شایستگی نتوانس��ت حریف خود تیم بیمارستان شهید کامیاب را 

شکست دهد و به جایگاه دوم بسنده کرد.

آقایان محس��ن بادیران، محم��د کالنی، حجت امیری ش��کیب، 
محس��ن احم��دی، رضا ش��یرازی، ج��واد تراب��ی س��المی، هادی 
غفاریان، محمدحس��ن جعف��ر زاده، مجید نیک ب��اف گلختمی در 
قالب تیم فوتس��ال اورژانس مشهد در شب های ماه مبارک رمضان 
به مربیگری محمود غالمپور و سرپرس��تی ساس��ان سلیمی نژاد به 

دیدار حریفان خود رفتند.

سومین جشنواره فرهنگی 
ورزشی اورژانس 115 

خراسان جنوبی
 ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اورژان��س 
جش��نواره  س��ومین  جنوب��ی،  خراس��ان 
ورزش��ی کارکنان اورژانس 115 استان  با 
هم��کاری معاون��ت درم��ان، دانش��جویی 
فرهنگی دانش��گاه، همزمان با ماه مبارك 
رش��ته   8 در  تیرم��اه  هش��تم  از  رمض��ان 
فوتسال، والیبال، تنیس روی میز، دارت، 
بارفیک��س  و  ش��نا، ش��طرنج، دومیدان��ی 

برگزار شد.

مس��ابقات  ای��ن  گف��ت:  زاده  مرش��د 
به منظور حفظ آمادگی جس��مانی و ایجاد 

عملیات��ی  کارکن��ان  جه��ت  شورونش��اط 
اورژانس اس��تان برگزار و 8 تیم فوتسال،6 
تیم والیبال و 200 نفر از کارکنان اورژانس 
115 اس��تان خراس��ان جنوب��ی در س��ایر 

رشته ها با یکدیگر رقابت کردند.

مرشد زاده نتایج مسابقات پایان یافته را 
به ش��رح ذیل اعالم کرد:  مسابقات تنیس 
روی می��ز با حض��ور 30 ش��رکت کننده در 
)ع��ج(  ولی عص��ر  ورزش��ی  س��الن  مح��ل 
دانش��گاه برگزار ش��د آقایان محمد عظیم 
محم��ودی از بیرجن��د مق��ام اول، رمضان 
فاطم��ی از پایگاه خور مق��ام دوم و مهدی 

رجب زاده مقام سوم را کسب نمودند.

مس��ابقات دارت نیز در س��الن ورزش��ی 
پردیس دانش��گاه انجام ش��د که درنهایت 
آقایان مس��لم ضیایی از بیرجند مقام اول، 
مرتضی کاووس��ی از پایگاه معصومیه مقام 

پای��گاه  از  قربان��ی  محس��ن  آق��ای  و  دوم 
جوادیه به مقام س��وم این رقابت ها دس��ت 

یافتند.

در مسابقات فوتس��ال تیم های اورژانس 
قائ��ن و معاون��ت درم��ان دانش��گاه عل��وم 
پزش��کی بیرجن��د در مس��ابقه پایان��ی ب��ه 
مص��اف ه��م رفتند ک��ه در این دی��دار تیم 
اورژانس قائن موفق شد با نتیجه پنج بر دو 
حریف خود را شکس��ت دهد و به مقام اول 
دس��ت پیدا کند؛ تیم های پایگاه غفاری و 
پای��گاه جوادیه ه��ردو از بیرجند به ترتیب 

سوم و چهارم شدند. 

 آقای��ان رض��ا ق��ادری، حس��ین طی��ب، 
دانی��ال رضان��ژاد، علی کش��وری، مهدی 
ربان��ی،  حام��د  طالیی،محمدرضاچ��رم، 
علی آصفی، ابوالقاس��م تباک��ی )مربی( و 
ابوالحس��ن احمدی )سرپرست( اعضا تیم 

اورژان��س قائ��ن بودن��د. همچنی��ن آق��ای 
آق��ای گل  بیرجن��د  از  مجتب��ی صغی��ری 
به عن��وان  زارع  عل��ی  آق��ای  و  مس��ابقات 
بازیکن اخالق معرفی ش��دند. رقابت های 
حض��ور  ب��ا  نی��ز  والیب��ال  مقدمات��ی  دور 
تیم ه��ای غف��اری، معصومی��ه، جوادیه، 
خ��ور، مرک��ز و معاون��ت درم��ان در ح��ال 
برگزاری هس��ت. مسابقات ش��نا در چهار 
رش��ته کرال س��ینه، کرال پش��ت، پروانه و 
رقابت ه��ای  و  برگ��زار  ب��ه زودی  قورباغ��ه 
ش��طرنج، دومیدانی و بارفیکس نیز طبق 

برنامه زمان بندی شده انجام خواهد شد.

مرش��د زاده اع��الم ک��رد: نف��رات برت��ر 
رشته های تنیس روی میز، شنا، دومیدانی 
و بارفیکس عالوه بر دریافت لوح سپاس و 
جوای��ز خ��ود، ب��ه اولی��ن المپیاد ورزش��ی 
فوریت های پزشکی کش��ور اعزام خواهند 

شد.

خبـــر

پرونده ویژه خبری

علیرضا دهقانی
اورژانس 115 شیراز

مدیران اورژانس یزد میهمان پایگاه های دورافتاده!
روابط عمومی اورژانس یزد در خصوص برنامه های اجراشده در ماه مبارک رمضان گفت: چهار گروه از مسئوالن ستادی و کارکنان و معاونین و با حضور رئیس 

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان یزد به همراه مدیران شبکه بهداشت هر شب مهمان یکی از دورترین پایگاه های جاده ای استان یزد بودند.

ملک ثابت ادامه داد: در این نشست های صمیمانه پس از صرف افطار مشکالت موجود در پایگاه ها بررسی شده و از مدیران شبکه ها قول مساعدت جهت رفع 
مش��کالت اخذ، و دس��تورات الزم داده شد. وی در پایان خاطرنش��ان کرد که: این برنامه در طول ماه مبارک رمضان در کلیه شهرستان های استان یزد با حضور 

رئیس شبکه و کارکنان اورژانس شهرستان ها اجراشده است.
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خبـــــــر

صبور و آرام؛ اورژانـــس... بفرماییـــد...!
فرکانس دیسپچ برای این شماره!

حسن همتی فارسانی – روابط عمومی اورژانس 115 فارس

روابط عمومی اورژانس 115 فارسروابط عمومی اورژانس 115 مازندرانروابط عمومی اورژانس 115 زابل



شــمارش معکوس برای بزرگ ترین مانور قطب 
جنوب شرق کشور

در جلسه کارگروه بهداشت و درمان و توان بخشی در حوادث 
غیرمترقبــه در دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان زمــان و مکان 

برگزاری مانور مشخص شد.

جلس��ه کارگ��روه بهداش��ت و درم��ان و توان بخش��ی در ح��وادث 
غیرمترقب��ه با حضور کلیه اعضا در دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان 
برگزار شد؛ روابط عمومی اورژانس کرمان با اعالم این خبر افزود: 
جلس��ه کارگ��روه بهداش��ت و درم��ان و توان بخش��ی در ح��وادث 
غیرمترقب��ه با حض��ور دکتر حقدوس��ت رئی��س دانش��گاه و رئیس 
کارگروه بهداشت و درمان، دکتر سید محمد صابری دبیر کارگروه 
بهداش��ت و درم��ان و توان بخش��ی در حوادث غیرمترقبه اس��تان و 
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کرمان، مهندس 
صالحی مدیرکل بحران استان، هیات رئیسه و معاونین دانشگاه و 
روس��ای دانش��گاه های علوم پزش��کی رفس��نجان، جیرف��ت و بم و 
رئی��س س��ازمان هالل احم��ر، بهزیس��تی، انتق��ال خون و روس��ای 
بیمارس��تان های کرم��ان در محل دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان 

برگزار شد.

جعفری ادامه داد: این نشس��ت از سلس��له جلس��ات هماهنگی 
برگزاری اولین و بزرگترین مانور قطب جنوب ش��رق کشور بود؛ در 
این جلسه به تصویب و اصالح ساختار و سهم بیمارستان ها و مراکز 
بهداش��تی و درمان��ی در تامین نیروی موردنی��از گروه های واکنش 
سریع درمان و بهداشت و بررسی و تصویب ساخت فضای جایگزین 

اضطراری در بیمارستان ها پرداخته شد.

جعفری گفت: در این جلس��ه به مسئله تامین تجهیزات انفرادی 
گروه های واکنش س��ریع )DMAT( بهداشت و درمان و هم چنین 
تاریخ و محل برگزاری بزرگ ترین مانور قطب جنوب ش��رق کش��ور 

پرداخته شد.

ش��ایان ذکر اس��ت این مانور، اولین و بزرگ ترین مانوری است که 
در جنوب ش��رق کش��ور برگزار خواهد ش��د و عالوه بر حضور کلیه 
اعض��ای کارگ��روه مذک��ور، دانش��گاه های علوم پزش��کی زاهدان، 
زابل، ایرانش��هر، رفس��نجان، بم و جیرفت با محوریت و فرماندهی 
دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان حض��ور خواهند داش��ت. جعفری 
اعالم زمان و مکان دقیق برگزاری مانور را از طریق وب سایت مرکز 
مدیری��ت ح��وادث و فوریت های پزش��کی کرمان و ب��ه زودی اعالم 

کرد.

شنیدن مداوم صدای بی سیم را تصور کنید!

-روزانه هش��ت یا دوازده س��اعت ش��نیدن صدای بی س��یم با اون 
حجم پیام دریافتی که س��وهان اعصاب می شه؛ البته این فقط برای 
وقتی هست که اتفاقی خاص یا بحرانی پیش نیاد و نیاز نباشه برای 

هماهنگی و دریافت کمک با سازمان های دیگه در ارتباط بود!

-انرژی که همکاران دیس��پچ نشینمون برای پاسخگویی به هجوم 
تلفن ه��ا ت��وی اوج ش��لوغی می��ذارن کمت��ر از ان��رژی صرف ش��ده 

تکنسین های توی پایگاه نیست.

صبور و آرام، اورژانس، بفرمایید ...!

- مدیریت استرس در سخت ترین لحظات زندگی تماس گیرنده ای 
ک��ه عزیزش را در ح��ال مرگ می بیند، آن هم تلفنی، چندان س��اده 

نیست.

-حفظ آرامش و س��کوت در برابر فرد تماس گیرنده که داد و بیداد 
می کند و گاهی هم الفاظ رکیک،س��اده نیست .ساده نیست تحمل 
این همه نامهربانی و نش��نیده گرفتن بدوبیراه و هم زمان باظرافت و 

موشکافی تریاژ کردن!

 هم��کار مرکز پیامم این را هم  می دانم وقتی عقربه های س��اعت، 
زمان صرف وعده ی غذا را نش��ان می دهد ولی من هنوز وعده قبلی 
را حت��ی ندی��ده ام و منتظ��ر فرصتی برای صرف غذا هس��تم ، درک 
می کن��ی ش��رایطم را! می دانم که درک می کنی اگ��ر در آن لحظات 
ج��واب پی��ج کردنت را دی��ر می دهم یا باب��ی حوصلگ��ی ده - چهار 

می گویم، دست خودم نیست.

می دان��م که گاه��ی ب��ا هم��ه ی کم لطفی ه��ای تماس گیرنده ها و 
برخی مش��کالت دیگ��ر نیازهای اولیه خ��ودت را نادیده می گیری و 
برای کمک به مردم فراموش می کنی که خود به حقوق اولیه بشری 

نیازمندی!

مش��کل خ��ودت را فرام��وش می کن��ی وقت��ی درده��ای م��ردم را 
می شنوی ؛ فراموش می کنی ضربان قلب خودت باال رفته، فراموش 

می کنی دچار دردهای جسمانی و فشارخون و زبانم الل ...!

می دان��م وقتی تکنس��ین اعالم می کن��د مریض در ح��ال مرگ را 
منتق��ل می کند ضربان قلبت با ضربان قلبش هم آهنگ می ش��ود و 

زیر لب ذکر می گویی!

 و ... آرام و صبور، اورژانس بفرمایید ...!

همکاران بادانش و پرتالشم می دانم هر تماس را چالشی می بینی 
علم��ی و وجدان��ی؛ علم��ی، آنک��ه ت��و متخص��ص این گفت وش��نود 
هدفمن��د هس��تی و وجدان��ی اینکه بای��د منابع مح��دود امکانات را 

عادالنه تقسیم کنی!

می دان��م علیرغ��م تحصیل در دانش��گاه های علوم پزش��کی حکم 
کارگزینی ات اپراتور تلفن و در موارد کمی تکنس��ین ثبت شده و این 
خ��ود می تواند انگی��زه ات را کم کند ولی با دی��دن همه این نقص ها 
بازه��م:آرام و صب��ور، اورژان��س بفرمایی��د ...! بازهم با تم��ام توان و 

حساسیت باال به پاسخگویی به تلفن ها می پردازی.

می دان��م از این که تکنس��ینی ب��ه خاطر حج��م ب��االی ماموریت های 
انجام ش��ده یا درگیری با همراه بیمار، پرخاشگرانه با تو صحبت کند از 
او می رنج��ی ول��ی ای��ن رنجش تنه��ا دقایق��ی دوام دارد و س��ختی کار 
درصحنه را درک می کنی و تنها انتظارت یک درک متقابل است و بس!

برای��ت از خ��دای یاکریم ه��ا و ش��معدانی ها به��روزی ، س��المت ، 
سعادت و دل خوشی می خواهم.

ده – بیست وچهار. ده- چهارده!

    دریای خزر امن می شود
آغــاز طرح امداد ســاحلی در اســتان 

حاشیه خزر
با توج��ه به نزدیک ش��دن ب��ه تعطیالت 
تابس��تانی و افزای��ش س��فرها ب��ه مناطق 
حاشیه ای دریای خزر و لزوم ارائه خدمات 
فوریت های پزشکی به هم وطنانمان برای 
جلوگی��ری از مرگ ومیر ناش��ی از حوادث 
غرق ش��دگی؛ طرح امداد ساحلی از زمان 
فعال ش��دن طرح های سالم سازی دریا در 
اس��تان گی��الن، ب��ا اولویت ارائ��ه خدمات 

فوریت های پزشکی، اجرامی شود.
روابط عمومی مرکز اورژانس گیالن گفت: 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
گیالن در طرح امداد تابستانه در سال جاری 
تکنس��ین   400 از  بی��ش  ب��ودن  دارا  ب��ا 

فوریت های پزش��کی در 24 پایگاه شهری و 
33 پای��گاه ج��اده ای، آم��اده ارائ��ه خدمات 
فوریت های پزشکی به صورت شبانه روزی در 

کلیه مناطق استان گیالن است.
خان��م اخالقی اف��زود: به منظ��ور ارتقاء 
امنیت خاطر مسافران تابستانی، عالوه بر 
پایگاه های ش��هری و جاده ای اورژانس، از 
س��یزدهم خرداد گذش��ته؛ امدادرس��انی 

ساحلی به گردشگران نیز اجرا می شود.
اخالق��ی بیان ک��رد: اورژانس کش��ور با 
دارا بودن 5 کمپ امداد ساحلی )مروارید 
انزلی-عسگر  بندر  خزر رشت-پاس��داران 
آباد آستانه- چم خاله لنگرود و ساحل آبی 
رودس��ر( به هم��راه 5 دس��تگاه آمبوالنس 
مستقر و بیش از 50 نیرو، حتی در ایام ماه 

مبارک رمضان نیز ارائه خدمتی کند.
روابط عمومی مرک��ز مدیریت حوادث و 

گی��الن  اس��تان  پزش��کی  فوریت ه��ای 
هم چنین گفت ک��ه 13 پایگاه اورژانس در 
شهرهای س��احلی نیز آماده ارائه خدمات 

فوریت های پزشکی به مسافران هستند.
این مسئول درباره اقدامات انجام گرفته 
در ای��ن طرح در س��ال گذش��ته نیز گفت: 
تع��داد کل ماموری��ت های انجام ش��ده در 
استان از زمان آغاز طرح امداد تابستانی تا 
پایان آن 17 هزار و 422 بوده که 9 هزار و 
819 نف��ر توس��ط تکنس��ین های اورژانس 
ب��ه  اولی��ه  خدم��ات  دریاف��ت  ضم��ن 
بیمارستان های استان انتقال داده شدند 
و 10 هزار و 603 مورد نیز در محل حادثه 

مورد درمان قرار گرفتند.
مأموریت ه��ای  اینک��ه  بابی��ان  اخالق��ی 
مرب��وط ب��ه غرق ش��دگی فق��ط منحصر به 
نیس��ت،  س��احلی  ام��داد  کمپ ه��ای 
مأموریت ه��ای  آم��ار  ک��رد:  خاطرنش��ان 

مربوط به غرق ش��دگی در استان گیالن از 
آغاز طرح تاکنون که توس��ط تکنسین های 
فوریت ه��ای پزش��کی کل اس��تان انج��ام 
 گرفت��ه،102 مورد بوده که 92 مورد از کل 
این تعداد، خارج از طرح های سالم سازی 

دریا رخ داده است.
ایمن��ی: رواب��ط  پای��ان چن��د نکت��ه  در 
عمومی اورژانس گیالن از کلیه هم وطنان 
و مسافرانی که استان گیالن و سواحل آن 
را ب��رای تفری��ح و گ��ردش خ��ود انتخ��اب 
کرده اند درخواست کرد به اصول ایمنی و 
هشدارهای ارائه شده درباره وضعیت دریا 
و س��واحل اس��تان توج��ه ک��رده و هرگ��ز 
رودخانه ه��ا و س��دهای آب��ی را برای ش��نا 
انتخ��اب نکنن��د. همچنی��ن برای ش��نا از 
طرح های سالم س��ازی دریا استفاده کنند 
که مطمئنا محیطی امن برای گردشگران 

خواهد بود.

افتتاح سالن ورزشی شهدای اورژانس 115 همزمان با میالد امام حسن مجتبی )ع(
به مناس��بت میالد امام حس��ن مجتبی )ع( کریمه اهل بیت در مراس��م افطاری و مولودی خوانی کارکنان اورژانس با حضور ریاس��ت، معاون درمان و بهداشت و 
مدیران س��تادی دانش��کده علوم پزش��کی نیشابور، سالن ورزشی ش��هدای اورژانس افتتاح گردید؛ محمدی ضمن اعالم این خبر افزود: استفاده از این سالن از 
ساعت 18 لغایت 21 برای کلیه کارکنان دانشکده آزاد است. محمدی در ادامه گفت: در این مراسم معاون درمان دانشکده آقای دکتر راستگو از نحوه و کیفیت 

خدمت رسانی اورژانس 115 ابراز رضایت نمود و گفت: ))وحدت و همدلی تکنسین های اورژانس 115 بسیار خوب است.(( 

در پایان جلسه با توجه به 41 مورد احیای موفق در سال گذشته توسط تکنسین های اورژانس 115 نیشابور، به چهار نفر هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.
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حسن همتی فارسانی – روابط عمومی اورژانس 115 فارس



 ببخشید شما اورژانسی هستید یا از آسمون 
اومدید...

 تابس��تان سال 89 ساعت حدود هش��ت ونیم عصر بود داشتم 
می رفت��م وض��و بگیرم که بی س��یم ماموریت اعالم ک��رد، یکی از 
روس��تاهای نزدیک پایگاه اورژانس، مورد جوان 20 ساله ای بود 
که مدت زیادی از دامادیش نمی گذش��ت، در آغول گوسفنداش 
دچار مارگزیدگی ش��ده بود، ما س��ریع حرکت کردیم و به روستا 
رس��یدیم حوالی روس��تا بودیم که یک مرد میان س��ال ما را دید و 

فری��اد زد آن ه��ا رفتند...رفتند! با ماش��ین ش��خصی رفتند! آن 
روس��تا تا بیمارس��تان حدود 20 کیلومتر فاصله داشت، به مرکز 
اع��الم کردیم، ماموریت لغو و به طرف پایگاه برگش��تیم، در حین 
برگش��ت دوباره مرکز اعالم کرد مص��دوم مارگزیده که با خودرو 
شخصی انتقال داده شده بود اعالم نیاز به کمک کرده؛ مابعد از 
اع��الم کیلومتر س��ریع به طرف آن ها که در مس��یر پای��گاه بودند 
رفتیم. وقتی به آدرس رس��یدیم؛ دیدیم خودرو در مسیر مشکل 
فنی پیداکرده و مصدوم را به آمبوالنس انتقال داده و همس��رش 
ه��م همراهمان آم��د، جوانی با چهره ی معص��وم و آرام، خالصه 
بع��د از انجام کارهای اولیه به ط��رف مرکز درمانی حرکت کردیم 
هن��وز چند کیلومتری حرک��ت نکرده بودیم ک��ه متوجه تصادف 
خودروی��ی مدل ب��اال به علت انحراف از جاده ش��دیم کنار زدیم و 
مص��دوم خودرو که کنار ماش��ین نشس��ته بود را چک ک��رده و با 
مشورت همکارم و مرکز او را به آمبوالنس خودمان انتقال دادیم 

مشکل خاصی نداشت کمربند را بسته بود و خودرو دارای کیسه 
هوا بود فقط دست راستش ضربه دیده بود به علت سن باال او را 

روی برانکارد خواباندم و جوان را روی صندلی روبه رویی او.

بع��د از انج��ام دادن کاره��ای درمان��ی اولیه مش��غول نوش��تن 
برگه ه��ای ماموریت ش��دم، از جوان اس��م و فامیلش را پرس��یدم 
بعدازاینک��ه ج��وان فامیل��ش را گف��ت، آن م��رد ش��روع ک��رد به 
پرس وجو از ج��وان، اهل کجایی؟ مادرت کی��ه؟ پدرت کیه؟ هر 
چ��ه س��وال جواب ه��ا پیش می رف��ت آن م��رد هیجانش بیش��تر 
می شد، یک دفه انگار که مشکلی نداره بلند شد از روی برانکارد 

و با بغض و چشمان پر از اشک گفت من پدرت هستم!

و آن جوان که انگار منتظر چنین روزی بود بدون هیچ شکی او 
ک��ه  آغ��وش گرف��ت، الب��ه الی حرف های��ش می ش��نیدم  در  را 
می گفت: ))بابا من خیلی زودتر منتظرت بودم، دلم می خواست 

دنبال��ت بی��ام و پیدای��ت کنم اما ب��ه دلیل ازدواج م��ادر و تعصب 
فامیلی جرات پرس وجو در موردت را نداش��تم، بابا این عروست 

هست((.

پ��در آن جوان ه��م می گفت: ))م��ن از روزی ک��ه ازاینجا رفتم 
دیگر نیامدم تا حاال که این ماش��ین را خریده بودم و برای انتقال 
س��ند مجبور شدم بیایم به این منطقه، سال ها قبل مادرت از من 

قول گرفت که سراغت نیایم((.

عجب روزی بود، هر وقت به آن روز فکر می کنم با خودم می گم 
ه��ر کاری یک حکمت داره و انس��ان باید هرلحظه خدا رو ش��کر 

کنه.

وقتی مصدومین رو تحویل بیمارستان دادم آن جوان منو صدا 
زد و گف��ت: ببخش��ید ش��ما اورژانس��ی هس��تید ی��ا از آس��مون 

اومدید...؟!

خاطرات

علی رضا محمودی پور
اورژانس 115 فسا
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روابط عمومی اورژانس 115 استان اصفهان



هیچ کس از اش��تباه منزه نیست ولی با دقت در بررسی بیماران 
و معاینه دقیق می توان از بسیاری از اشتباهات پیشگیری کرد.

در پایان یک ش��یفت ش��لوغ کاری در بیمارس��تان تروم��ا در حال 
بررسی و تعیین تکلیف نهایی بیماران بودم ، آقایی حدودا 36 ساله 
روی تخت دراز کشیده بود بعد از سالم و احوال پرسی علت مراجعه 
بیم��ار را پرس��یدم. درد گردن و اسپاس��م عضالت گردن. همیش��ه 
ش��رح حال درد گردن به دنبال تروما باعث نگرانی همکاران من در 

طب اورژانس می شود. کالرگردنی بسته نشده بود. 

ش��رح حال دقیق تر مبنی ب��ر این بود که فرد مذک��ور روز قبل به 
دنب��ال تصادف با خودرو و س��قوط به دره دچ��ار درد و گرفتگی در 

گردن شده بود؛ پس چرا همان روز مراجعه نکرده بود؟

بیمار در پاس��خ گفت: با 115 تم��اس گرفته و با حضور کارکنان 
EMS درصحن��ه و معاین��ه با تش��خیص اسپاس��م عض��الت گردن 
ماموریت به اتمام رس��یده و انتقال صورت نگرفته اس��ت. ایشان با 
توجه به ادامه درد و بی حس��ی در انگش��ت شصت دست چپ روز 
بع��د از تصادف مراجعه کرده ب��ود؛ در معاینه تندرنس مختصر در 
خ��ط وس��ط گ��ردن و درد در لمس عض��الت گردن مش��هود بود.        
هم چنین در معاینه حس��ی کاهش حس انگش��ت ش��صت دست 
چپ مش��هود و معاینه حرکتی نرمال ب��ود. کالرگردنی برای بیمار 
بس��ته شد سایر معاینات سیس��تمیک هم نرمال بود. گرافی را که 

مشاهده می کنید تشخیص چیست؟ 

نیمه دررفتگی c6-c5 در گرافی lateral neck مش��هود است.

سی تی اسکن مهره های گردنی شکستگی المین های c5 و نیمه 
دررفتگی c6-c5 مشهود است.

 MRI پ��س از درخواس��ت ویزیت هم��کاران جراحی اعص��اب و
گردن، بیمار بستری ش��د و خوشبختانه عاقبت بدی نداشت ولی 
اگ��ر این نیم��ه دررفتگ��ی تبدیل ب��ه دررفتگی کامل می ش��د چه 
عاقبت��ی در انتظار بیمار بود؟ احتم��اال فلج 4 اندام تا آخر عمر در 
ی��ک فرد جوان. هم��کاران در اورژانس پیش بیمارس��تانی باید در 
نظر داش��ته باش��ند معاین��ه دقیق و ش��رح حال کام��ل می تواند از 

بسیاری از اشتباهات جلوگیری می کند.

این فلس��فه که تمامی بیماران دچار multiple Trauma نیاز به 
SPINE IMMOBILIZATION  دارند در حال تغییر اس��ت ولی 

مدنظر قرار دادن یک سری خط مشی ها از ایجاد چنین اشتباهی 
در شرایط مشابه جلوگیری می کند.

 بهتری��ن خ��ط مش��ی در ش��رایط پی��ش بیمارس��تانی الگوریتم 
موجود در PHTLS اس��ت که در زیر مشاهده می کنید امید است 
همکاران پرتالش اورژانس پیش بیمارس��تانی بامطالعه این موارد 
SPINE IMMOBILIZATION در ای��ن  و مدنظ��ر ق��رار دادن 
شرایط بهترین و سریع ترین انتقال را برای بیماران انجام دهند تا 

بهترین پیش آگهی نیز در انتظار بیماران باشد.

واژه PHTLS ی��ا Pre Hospital Trauma life Support به 
مجموعه اقدامات علمی در جهت ارتقاء دانش تکنس��ین ها در 
انتق��ال صحیح و تصمیم درس��ت در رابطه ب��ا وضعیت درمانی 
از بیمارس��تان و صحن��ه حادث��ه اط��الق  بیم��اران در خ��ارج 
می گردد تا با انتقال مصدوم در زمان مناسب و ارجاع به مکان 
مناس��ب و انج��ام اقدام��ات حیات��ی درصحن��ه حادثه و مس��یر 
انتق��ال، باعث کاهش میزان ع��وارض مرگ ومیر در مصدومان 

گ��ردد.

در این ش��ماره مقدمه ای بر بحث PHTLS و مفهوم کلی آن 
اش��اره خواهد ش��د و در ش��ماره های آتی به تفکی��ک در مورد 
جزئی��ات آموزش��ی ه��ر مرحله و اقدام��ات الزم بح��ث خواهد 

گردی��د.

PHTLS اصــول کلــی در 

PHTLS ذهن افراد را ش��فاف می نماید.

PHTLS ب��ه معنای فهم صحی��ح آناتومی و فیزیولوژی بدن و 
ارائه مهارت های الزم جهت مراقبت از بیمار و کاس��تن زمان و 

پیش��گیری از آس��یب های بیش��تر در بیماران می باش��د.

درواقع PHTLS راهکاری مناس��ب برای رس��اندن صحیح و 
س��ریع بیماران به مرکزی مناسب جهت درمان قطعی بیماران 
هس��ت. از ش��ایع ترین مش��کالت جوامع درحال توس��عه یافته 
تروما اس��ت. تروما از ش��ایع ترین علل مرگ در اف��راد بین 1 تا 
44 سال است تقریبا هشتاد درصد علت مرگ در بزرگ ساالن 
و شصت درصد از مرگ های کودکان را تروما تشکیل می دهد. 
عالوه بر از بین بردن جان انس��ان ها که در حقیقت انسان های 
در س��نین فع��ال جامعه می باش��ند ب��ار مالی فراوان��ی به علت 
وارد  جوام��ع  ب��ر  جس��می  معلولیت ه��ای  و  ازکارافتادگ��ی 

می گ��ردد.

در حقیق��ت PHTLS بر نحوه صحی��ح انتقال بیمار و کاهش 
اقدامات نادرس��ت و غیرض��روری درصحنه تاکی��د می نماید و 
هرگون��ه اق��دام تهاجم��ی نظی��ر گذاش��تن چس��ت تی��وپ ی��ا 
اینتوباس��یون ی��ا کریکوتیروتومی یا توراکوتوم��ی باید به تاخیر 

افت��د .

اگر بخواهیم مراقبت های یک بیمار ترومایی را تقسیم بندی 
کنیم به س��ه بخش تقس��یم می ش��ود:

مرحلــه اول قبــل از حادثــه

مرحلــه دوم زمــان رخــداد حادثــه

و مرحله ســوم پس از وقوع حادثه اســت.

 اگ��ر بخواهی��م مثال هایی از این س��ه مرحله را ذک��ر نماییم 
می توانیم در مرحله یک اقدامات پیش��گیرانه از رخداد آسیب 
ایمن��ی  کاله  و  ایمن��ی  کمربن��د  از  اس��تفاده  به عنوان مث��ال 
موتورسواران و اعمال قانون منع استفاده از اسلحه در جوامع 

خش��ن را نام برد.

مرحله دوم: به عنوان مثال وضعیت آب و هوایی نامناسب در 
حین رانندگی وعدم استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی 

را ذک��ر ک��رد.

در مرحل��ه س��وم می ت��وان نحوه انتق��ال صحیح بیم��اران از 
صحنه حادثه به بیمارس��تان ها توس��ط کارکن��ان 115 را مثال 

زد.

اگ��ر بخواهیم در مورد واقعیت تروم��ا صحبت نماییم بدترین 
حادثه در یک حادثه ترومایی مرگ بیمار اس��ت،

اگر بخواهیم مرگ های ناشی از تروما را دس��ته بندی کنیم:

مرگ ه��ای دس��ته اول ک��ه معم��واًل در طی چن��د دقیقه اول 
حادثه اتفاق می افتند و مکانیس��م و نوع حادثه به گونه ای است 
ک��ه حت��ی ب��ا بهتری��ن اقدام��ات درمانی ه��م قابل پیش��گیری 

نیس��ت.

مرگ ه��ای دس��ته دوم ک��ه در چن��د س��اعت اول حادث��ه رخ 
پی��ش  مناس��ب  اقدام��ات  ب��ا  می ت��وان  معم��وال  و  می دهن��د 

بیمارس��تانی و بیمارس��تانی از این مرگ ها جلوگیری نمود.

مرگ های دس��ته س��وم که معموال طی چند روز تا چند هفته 
بعد از آس��یب رخ می دهند این مرگ ه��ا معمواًل به دلیل نقص 

چندی��ن ارگان ب��دن رخ می دهن��د.

در حقیقت PHTLS به حفظ اکسیژن رس��انی و جریان خون 
مناس��ب به ارگان های بدن تاکید دارد و انتقال صحیح و سریع 
مصدوم ب��ه مرکز درمانی را باعث افزایش احتمال زنده ماندن 

مص��دوم می دان��د.

نکت��ه بس��یار مهم این اس��ت که زمان رس��یدن کارشناس��ان 
اورژانس از لحظه اطالع تا رسیدن به صحنه حادثه به کمترین 

زمان response Time رس��انیده ش��ود.

 زم��ان انتق��ال )Transport time( بیم��ار از صحنه حادثه تا 

مرکز درمانی مناس��ب باید حداکثر 8 تا 10 دقیقه باش��د.

توقف طوالن��ی اورژانس 115 درصحن��ه حادثه جهت انجام 
اقدام��ات غیرض��روری منج��ر ب��ه آس��یب های ش��دیدتر و گاه 

جبران ناپذی��ر ب��ر مصدوم��ان می گ��ردد.

PHTLS ذه��ن تکنس��ین را جه��ت انجام اقدامات مناس��ب 
درصحن��ه حادث��ه و انتقال صحی��ح به مرکز درمانی مناس��ب و 
انج��ام اقدام��ات بجا در مس��یر انتقال ش��فاف می کند؛ در امر 
تصمیم گیری بس��یار مهم اس��ت که بیماران با مشکالت حاد و 

بحرانی به مرکز مناس��ب انتقال داده ش��وند.

در پایان و خالصه: با توجه به اینکه تروما یکی از ش��ایع ترین 
عل��ل مرگ در س��نین فع��ال جامع��ه تلقی می گ��ردد )1 تا 44 
س��ال( اس��تفاده از ی��ک روش س��امانه ای و منظ��م در جه��ت 
و  اقدام��ات درمان��ی مناس��ب  انج��ام  و  بیم��اران  از  مراقب��ت 
قدم به قدم بر اساس ش��رایط وخامت بیماران و انجام اقدامات 
اولی��ه و توجه به وضعیت )primary assessment( راه هوایی، 
تنف��س، جریان خون و مغ��زی می تواند منجر به افزایش بقا در 
مصدومان ترومایی گردد این روش منظم ش��امل پیشگیری از 

آس��یب و اقدامات مناس��ب پس از وقوع حادثه می گردد.

:PHTLS بیان پاســخ

 پاس��خ نظام مند یک تیم درمانی از صحنه حادثه تا رس��یدن 
ب��ه مرکز درمانی مناس��ب و نهایت کاهش مرگ ومیر ناش��ی از 

تروما می باش��د.

سناریوی یک مصدوم اورژانسی

PHTLS آشنـــــایی بــــــا

سناریوی اورژانسی

دکتر سید محمود رضا سجادی
هیئت علمی طب اورژانس علوم پزشکی شیراز

مقاله

دکتر سمیرا اسفندیاری
متخصص اطفال- مدرس PHTLS علوم پزشکی شیراز

صفحه   9
July 2015 / 94 شماره دوم/مرداد ماه

 علمی



خانه سالمندانم آرزوست !!!
سقف آرزوی آمبوالنس های جدید !!!

برای ارتشی که س��الیانه نزدیک به سه میلیون نفر را برای مداوا به 
بیمارس��تان انتق��ال می دهد، اساس��ی ترین نیاز ابزار انتقال س��الم و 
کارآمد اس��ت. ارتش��ی که ش��ب و روز را به زانو درآورده و نه یخبندان 
ش��مال غرب و غرب می شناسد و نه گرمای خرماپزان جنوب، برایش 

ابزار سالم و مناسب، دلگرمی ست؛ 

ش��اید گفتن و ش��نیدن ای��ن واقعیت ک��ه بیش از 1500 دس��تگاه 
آمبوالنس در س��طح کشور وجود دارد که برچسب فرسودگی خورده 
ولی بازهم بنزین ن��وش جان می کنند، کمی عجیب و دور از واقعیت 
به نظر برس��د.  ولی آن مرس��دس بنز سه تنی س��فیدرنگ که روزی با 
آمدن��ش نوید پیش��رفت را با خود آورد چند صباحی هس��ت که تحت 
تاثیر عوامل متعددی مثل دست انداز تحریم آب و روغن قاتی کرده تا 

امیدهایمان بوی روغن سوزی بگیرند.

ون های که می گویند عمر مفیدشان 200,000 کیلومتر یا 10 سال 
اس��ت ام��روز چن��د ه��زار کیلومت��ر بیش��تر از عمرش��ان پ��ا به پ��ای 
تکنسین های خس��تگی ناپذیر اورژانس ایس��تادگی کرده اند و شاهد 
اش��ک ها و لبخنده��ا بوده ان��د. مح��رم راز تولده��ا ب��وده و غمخ��وار 

مرگ های تلخ شده اند.

اس��پرینتر 314 تاکن��ون از رس��وب س��رب در مج��اری تنفس��ی و 
مش��کالت دیگ��رش گالی��ه نک��رده، چرای��ش را نمی دان��م و فکر هم 

نمی کنم دلیل سکوتش نجابتش باشد!

 آلمانی زبانی که چند جفت الس��تیک بیش��تر از برادر جوان ترش، 
319، پ��اره کرده ام��روز بیش از آنک��ه بتواند یارای یاری رس��اندن به 

مردم باشد؛ شده بهانه هجوهای مردم کوچه و بازار!

آن نجی��ب زاده برن��ده مارات��ون نجات، ام��روز به مرز بازنشس��تگی 
رسیده و هوای خانه سالمندان کرده دلش؛ از طرف دیگر هم صدای 
پای آش��نا می آی��د... همین چندی پی��ش خب��ر ورود آمبوالنس های 
جدید رس��انه ای ش��د تا از همین االن آمبوالنس نخری��ده برایش فکر 

سرپناه باشیم.

آمبوالنس ه��ای جدید نیامده باید پارکینگ تکان��ی کنیم و به روی 
خودم��ان نیاوریم ک��ه آمبوالنس هرچه هم که خ��وب و نجیب و آن ور 
آب��ی باش��د ب��ا دس��ت انداز و چاله ه��ای خیابان، ن��ه اینک��ه نخواهد، 

نمی تواند بیشتر از این عمر کند.

کاش س��قف آرزوی آمبوالنس های جدید بلندتر از قد تکنس��ین ها 
باشد... !

آمبوالنس متعلق به اورژانس 115 شیراز

عنــوان کتــاب: آشــنایی و کار بــا 
تجهیزات پزشکی در فوریت های 

پزشکی
تالی��ف و ترجم��ه: آرش حی��دری علم��دار لو 
)کارش��ناس ارش��د آموزش پزش��کی- اورژانس 

115 شیراز(

سال چاپ: 1392

ناشر: جامه نگر

آنچه در این کتاب می خوانیم:

مول��ف در این کتاب س��عی بر این داش��ته که 
ش��خصی،تجهیزات  محافظ��ت  تجهی��زات 
اکسیژن رس��انی و تهویه بیمار،وس��ایل انتقال و 
محدودس��ازی،تجهیزات معاینه بیمار و وسایل 
موردنی��از رگ گی��ری و پانس��مان را معرف��ی و 

به تفصیل نحوه کار با هرکدام را بیان کند. 

انجمن فوریت های پزشکی ایران در راستای 
تحقق اه��داف صنفی و هویت بخش��ی به این 
مس��ئولین  ب��ا  دی��دار  جه��ت  مق��دس  ش��غل 
عالی رتبه کشور برنامه ریزی هایی را انجام داده 
اس��ت، لذا در راس��تای این برنامه ه��ا در تاریخ 
چهارش��نبه 1393/10/24 رأس س��اعت 16 
اعضاء هیئت مدیره آقای��ان: محمد قادری فر، 
رضا ول��ی زاده، کی��وان صیف��وری، عبدالرضا 
محمدی، فرهاد مقدم و شمس ا.. احمدی که 
اورژان��س 115  همگ��ی کارکن��ان ش��اغل در 
هس��تند، جه��ت ش��رکت در جلس��ه در ات��اق 
جلس��ات دفتر وزیر حاضر شدند که البته آقای 
دکتر صاب��ری نیا مدیر مرکز مدیریت حوادث و 

فوریت های پزش��کی کش��ور نیز به دعوت وزیر 
حضور داشتند.

پس از دقایقی جناب وزیر به جمع حاضرین 
در جلس��ه پیوس��تند. ایش��ان علیرغم مش��غله 
فراوان وقت گذاش��ته تا به قول خود از نزدیک 
پای درد دل تکنسین های اورژانس بنشینند. 

ایش��ان ک��ه همیش��ه آرامش��ی مثال زدنی در 
نگاهش��ان دیده می ش��ود، به پای صحبت های 
گ��وش  دل ه��ا  درد  ب��ه  و  نشس��ته  دوس��تان 

می دادند. 

جلس��ه با معرفی اعض��ا هیئت مدیره انجمن 
آغ��از ش��د و پ��س از معارف��ه ویدئ��و کلیپ��ی که 
س��ختی های  و  زحم��ات  از  جزئ��ی  نش��انگر 
ناشناخته این شغل بود به تصویر کشیده شد و 
با عکس شهید مهدی زاده )تکنسین اورژانس 
هوایی شهر مشهد مقدس که دو سال پیش در 

س��انحه هوایی حین انج��ام مأموریت به درجه 
رفیع شهادت نائل آمدند( به پایان رسید. 

تاریخچ��ه  خص��وص  در  مطالب��ی  ادام��ه  در 
اورژانس پیش بیمارس��تانی و ارائه آخرین آمار 
در خصوص تع��داد کارکنان مراکز اورژانس در 
سطح کشور، تعداد مأموریت ها و نیز اطالعاتی 
در م��ورد تلف��ات جان��ی کارکن��ان زحمتک��ش 
اورژانس در سطح کش��ور و موارد مشروح ذیل 

ارائه شد:

 - مقایس��ه شرایط کار در اورژانس 115 و در 
بیمارستان ها

- عدم وج��ود امنیت جانی کارکنان 115 در 

مأموریت ها

 - حج��م س��نگین کاری و تع��داد مأموری��ت 
باالی کارکنان       

روحی-روان��ی  و  جس��می  آس��یب های   -
کارکنان و خانواده هایشان

- انج��ام باالترین س��طح خدمت ب��ا کمترین 
امکانات

و  اورژان��س  پایگاه ه��ای  -مش��کالت 
غیراستاندارد بودن آن

- موانع و مش��کالت موجود درصحنه، حین 
انجام مأموریت های اورژانس

- اخت��الف می��زان دریافت��ی قابل مالحظ��ه 
کارکن��ان اورژانس ه��ای پیش بیمارس��تانی  و 
کادر درمان��ی بیمارس��تان ها و ارائه چند فیش 

حقوقی مستند.

همچنین آقای ول��ی زاده عضو هیئت مدیره 
انجم��ن، با ی��ادآوری بازدی��د وزیر بهداش��ت و 
درم��ان از مرک��ز اورژانس ته��ران در خردادماه 
س��ال 93، مصوبات بازدید مذکور ازجمله لزوم 
تغیی��ر یافت��ن س��ازوکار اورژانس ه��ای پی��ش 
بیمارس��تانی و اداره این نهاد به اش��کال دیگر 
مانن��د س��ازمان ش��دن و همچنی��ن برگ��زاری 
جلس��ه مج��دد در ب��ازه زمان��ی 3 ماه��ه جهت 
پیگیری دستورات صادره و اختصاص امکانات 
رفاهی به کارکنان اورژانس را عنوان نمودند و 
یادآور ش��دند که هیچ کدام از دستورات صادره 
اجرای��ی نش��ده اس��ت و پیش��نهاد دادن��د ک��ه 
ش��خص ی��ا تی��م مش��خصی به عنوان مس��ئول 
پیگیری مصوب��ات فوق در نظر گرفته ش��وند و 
به طور مرتب و مداوم، روند اجرایی شدن کارها 

را به دفتر وزیر گزارش نمایند.

اعض��اء  ک��ه  م��واردی  مهم تری��ن  ازجمل��ه 
هیئت مدیره در این جلسه مطرح نمودند اجرا 
نشدن قانون ارتقاء بهره وری در اورژانس 115 
تکنس��ین های  ب��ه  کاران��ه  پرداخ��ت  ع��دم  و 

اورژانس بود.

هیئت مدیره انجمن عن��وان نمودند علیرغم 
اینک��ه تابه حال پرداخت کاران��ه و یا مزایایی از 
این قبیل باوجود س��ختی های ف��راوان کار در 
اورژانس 115 وجود نداش��ته است و با عنایت 
وزیر محترم جناب آقای دکتر هاشمی این امر 
در آستانه محقق شدن است و به دانشگاه های 
سراسر کش��ور ابالغ گردیده که 0/7 درصد از 
بیمارس��تان های  محل درآمدهای اختصاصی 
تابع��ه را جهت این ام��ر اختص��اص دهند، اما 
متأس��فانه موانعی بر س��ر راه اجرای این طرح 
دیده می ش��ود که انتظ��ار جامع��ه فوریت های 

پزشکی رفع این موانع است.

دکتر هاشمی پس از ش��نیدن گزارش کامل 
هیئت مدیره، ضمن تقدیر و تش��کر از کارکنان 
اورژانس پیش بیمارستانی، سختی کار در این 
عرص��ه را انکارناپذی��ر توصیف کردن��د و اذعان 
نمودند که در باور هیچ کس نمی گنجد یک نفر 
پانصد ساعت در ماه در محل کار حضورداشته 
باش��د ک��ه م��ا در اورژانس ه��ا برخی اف��راد دو 
ش��یفته را می بینیم ک��ه به این ش��کل در حال 

انجام وظیفه هستند.

اعض��اء  صحبت ه��ای  تأیی��د  ضم��ن  وی 
هیئت مدیره در خصوص نادرست بودن تعیین 
س��قف پرداختی کارانه ها به کارکنان اورژانس 
درص��د   0/7 ک��ه  نمودن��د  عن��وان   ،115
تخصیص یافته می بایس��ت بدون لحاظ نمودن 
سقف مشخص بین کارکنان 115تقسیم شود. 

ایش��ان هم چنین یادآور ش��دند که این مبلغ 
حق کارکنان 115می باشد و در مقابل زحمات 
آن ها ناچیز است. سپس از آقای دکتر صابری 
نیا خواس��تند که در خصوص رفع این مش��کل 

سریعا اقدام نمایند.

آقای دکتر صابری نیا نیز قول مس��اعد جهت 
اصالح ش��یوه نامه و حذف س��قف پرداختی را 
دادن��د. وی در ادامه در خص��وص قانون ارتقاء 
به��ره وری نی��ز عن��وان کردن��د که اص��الح این 
قانون به گونه ای که کارکنان115را نیز ش��امل 
ش��ود با مکاتبه مق��ام محترم وزارت در دس��ت 

اقدام می باشد.

صفحه  10
 خبری

یادداشت

علیرضا دهقانی
اورژانس 115 شیراز

گزارش

کیوان صیفوری
عضو هیئت مدیره انجمن فوریت های پزشکی ایران

آیــا وعـده های وزیـر عملـی شد؟
گزارشی از آخرین دیدار انجمن فوریت های پزشکی ایران با وزیر محترم بهداشت

معرفی کتاب
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ادامه مصاحبه صفحه 2 ...

 ی��ک. ی��ک. پن��ج: بعــد از برقــراری نظمــی که 
فرمودید به کــدام اقداماتتان افتخــار می کنید؟ 
کوش��ا: مدیریت منابع مالی و انس��انی علیرغم تمام 
کمبودهای موجود با توجه به کمبود نیروی انسانی، 
راه ان��دازی 4 پای��گاه اورژانس 115 س��نگان خاش، 
کوهک سراوان، پایگاه مستقر در فرودگاه و مهم تر از 
هم��ه راه اندازی اورژانس هوایی و کس��ب رتبه س��وم 

کشوری در اعزام ها و ماموریت های اورژانس هوایی.

 ی��ک. یک. پن��ج: بهتریــن مشــاورتان در زمان 
مدیریت اورژانس؟ کوش��ا: همکاران عزیزم در مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و سرکار خانم 
دکتر کیخا به عنوان دوس��ت و جانشین بنده در مرکز 

مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زاهدان

 ی��ک. یک. پن��ج:  رویکرد شــما در قبــال رفتار 
کارکنــان اورژانــس کدام بود تشــویق یــا تنبیه؟ 
کوشا: تش��ویق و تنبیه هر دو در رفتار یک مدیر الزام 

دارند ؛ تش��ویق ب��رای ایجاد انگی��زه و تکرار عملکرد 
مثب��ت و تنبی��ه ب��رای از بی��ن ب��ردن ناهنجاری ه��ا و 

رفتارهای بد.

 ی��ک. یک. پنج:  به چند درصــد از اهداف خود 
رسیدید؟ کوش��ا: من هرروز که در اورژانس خدمت 
می کردم ب��ه نحوی کارکرده ام که اگ��ر امروز روز آخر 
کارم در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی 
باش��د بتوان��م امورات را به درس��تی و ب��ه نحو صحیح 

تحویل مدیر بعدی بدهم.

 ی��ک. یک. پنج:  مهم ترین نیاز اورژانس کشــور 
ازنظــر شــما؟ کوش��ا: تقوی��ت اورژان��س هوای��ی و 
راه اندازی در س��ایر نقاط با توج��ه به نیاز منطقه ای و 

دوم تقویت نیروی انسانی

 ی��ک. یک. پن��ج:  مهم ترین ُبعــد از اورژانس که 
دیده نشــده و نیازمند توجه است؟ کوشا: نیروی 
انسانی و تکنس��ین های فوریت های پزشکی نیازمند 

توجه بیشتر ازنظر آموزشی و رفاهی هستند.

 ی��ک. ی��ک. پن��ج:  به عنــوان یک مدیر ســابق 
اورژانس چه چیزی را الزمه مدیریت در اورژانس 
برای مدیران می دانید؟ کوشا: مدیر اورژانس باید از 
قب��ل اورژانس��ی ب��وده و س��ابقه کار در اورژانس ه��ا، 
حوادث و بحران ها را داشته و سیستم EMS را کامال 

بشناسد.

 یک. یک. پنج:  آیا برای خودتان پیش آمد که در 
کابین عقب آمبوالنس کنار تکنســین و بر بالین 
بیمــار باشــید؟ کوش��ا: بل��ه در زم��ان بازگش��ت از 
ماموریت ها در مس��یر جاده ه��ا چندین مورد تصادف 
داش��تیم که ب��ا هم��کاران EMS اولین اف��راد حاضر 

درصحنه بودیم.

 ی��ک. یک. پن��ج:  بــه خودتــان در مدیریت چه 
نمره ای می دهید؟ کوشا: سعی کرده ام موفق عمل 

کنم و امیدوارم این گونه باشد.

 یک. یک. پن��ج: فکر می کنید کارکنان اورژانس 
زاهدان به شما چه نمره ای می دهند؟ کوشا: این 

نظ��ر کام��ال فردی اس��ت و امیدوارم توانس��ته باش��م 
رضایتمن��دی کارکن��ان فوریت ه��ا را به دس��ت آورده 
باشم که این از اهداف اولیه مدیریت بنده بوده است.

 یک. ی��ک. پنج:  نشــریه ما را دیده اید؟ کوش��ا: 
یک ی��ک پنج عالی ب��ود؛ و به نظرم کار مثبت و خیلی 

بزرگی انجام می دهید.

 ی��ک. یک. پنج: نظر، پیشنهاد یا توصیه خطاب 
بــه بچه هــای یک .یک.پنج؟ کوش��ا: امی��دوارم که 
نش��ریه ی��ک. ی��ک. پنج ک��ه باه��دف اطالع رس��انی 
راه ان��دازی گردید مس��تدام و روزب��ه روز ازنظر علمی 

قوی تر گردد.

 یک. یک. پنج: نشــریه ما به عنــوان تریبون در 
اختیار شماست...

کوشا: در اینجا الزم می دانم از کلیه عزیزانی که در 
پیش��برد اهداف و ارتقاء کیفیت خدمات اورژانس در 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی کشور و 

در دانش��گاه عل��وم پزش��کی زاهدان نقش بس��زایی 
داش��ته اند تش��کر و خدا قوت ع��رض کن��م و از کلیه 
همکاران خوب آگاه و دلسوز مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت ه��ای پزش��کی قدردان��ی نم��وده و از خداوند 

بزرگ برای همه آنان طول عمر باعزت آرزومندم.

 یک. یک. پنج:  خانم دکتر کوشا از اینکه وقت با 
ارزش تون رو در اختیار ما قراردادید سپاسگزارم؛ 
ســخن آخر؟ کوش��ا: قلبا برای تمام تکنس��ین های 
فوریت های پزشکی و تمام کس��انی که در امر درمان 
وقت می گذارند و تالش می کنند تا این رشته جایگاه 
واقع��ی خود را در کش��ور پی��دا کن��د آرزوی موفقیت 
می کنم. ان شاالله روزی اورژانس 115 بتواند جایگاه 
واقع��ی خود را پیدا کند. از ش��ما ک��ه این مصاحبه را 

ترتیب دادید نیز تشکر ویژه دارم. 

 ی��ک. یک. پن��ج، برای خانم دکتر کوش��ا بهروزی، 
سالمت و سعادت آرزو می کند.

دکت��ر هاش��می ب��ا عن��وان ای��ن مطل��ب که 
علیرغم حجم باالی کارها در سطح وزارتخانه، 
ب��ه خاطر اهمی��ت و ارزش��ی که ب��رای جامعه 
فوریت ها قائل هستند این جلسه را در اولویت 
قراردادن��د و از اراده مجموع��ه وزارت��ی جهت 

پشتیبانی و ارتقا اورژانس خبر دادند.

 در خاتمه اعضاء انجمن ضمن تقدیر و تشکر 
از دکتر هاشمی به خاطر تالش هایشان، کارت 
عضویت افتخاری انجمن فوریت های پزش��کی 

ایران را به وزیر اهداء نمودند.



جوانه های فرهنگ اورژانسی
از 41 س��ال پیش که اولین پای��گاه اورژانس پیش 
بیمارستانی کشور، راه اندازی شد تاکنون که از مرز 
ی��ک مش��کل در  پای��گاه گذش��ته همیش��ه   2000
عملی��ات احی��ا خودنمای��ی می کن��د و آن ش��ناخت 
ناکافی عموم مردم از سیس��تم خدمات فوریت های 
پزشکی هست. رس��الت اورژانس پیش بیمارستانی 
ارائه خدمات باکیفیت درزمینه فوریت های پزشکی 
ب��ه نیازمندان ب��ه عملیات احیا اس��ت اما ش��ناخت 
ناکافی و یا در مواردی ناش��ناخته بودن این سیستم 
ب��رای عموم مردم باعث می ش��ود تا درزمان حادثه و 

نی��از یا از این سیس��تم طلب کمک نکنند یا در طول 
فرایند احیا عملکرد تکنسین ها را مختل کنند.

بایــد  کســانی  چــه  اینجاس��ت؛  س��وال  ام��ا 
فرهنگ ســازی می کرده انــد؟ وقتی ب��ه ابزارهای 
فرهنگ س��ازی، تعلی��م و تربی��ت نس��ل خودمان در 
سال های گذشته که شامل والدین، مدرسه و رسانه 
اس��ت نگاه��ی می کنی��م هم��ه را ته��ی از مطالب و 
آموزه هایی برای آش��نایی با تکنسین های احیاگر و 
قش��ر  به عنوان مث��ال:  می بینی��م.  احی��ا  فرهن��گ 
تحصیل ک��رده دانش��گاهی ه��م تعری��ف اورژانس و 
فوریت های پزش��کی را نمی داند یا در فرایند احیا با 
دخالت خود، باعث آسیب رساندن بیشتر به مصدوم 

می شود.

سوال بعدی این اســت که فرهنگ سازی را از 
کجا شــروع کنیم؟ طی این سال ها، یعنی از زمان 
راه ان��دازی اورژان��س پی��ش بیمارس��تانی تاکن��ون، 

زحم��ات زیادی ب��رای آش��نایی مردم ب��ا اورژانس و 
فرهنگ س��ازی آن کشیده شده؛ ساخت اولین فیلم 
تبلیغاتی در مورد آش��نایی با اورژانس درهمان دهه 
پنجاه؛ طی این سال ها چاپ و توزیع پمفلت، تولید 
و توزیع پویانمایی های جذاب برای کودکان، حضور 
در برنامه های صداوسیما و انتشار اخبار اورژانس در 
روزنامه ه��ا و خبرگزاری ه��ا هم��ه تالش��ی درزمینه 
فرهنگ س��ازی بوده اس��ت؛ اما تجربه چندین سال 
اخیر رواب��ط عمومی های مراک��ز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزش��کی کشور نش��ان داد بهترین گروه 
برای آموزش و س��رمایه گذاری ازنظر فرهنگ سازی 
ک��ودکان هس��تند. گروه س��نی بزرگ س��ال به دلیل 
ش��کل گیری ش��خصیت و عادت ها، پذیرش مطالب 
جدی��د و فرهنگ صحیح در آن ها به طور کامل انجام 
نمی شود و اکثرا درزمان حادثه با تکیه بر دانسته های 

قبلی خود اقدام می کنند!

با توجه به اینکه 80 درصد شخصیت کودک در 6 

سال اول زندگی او شکل می گیرد اهمیت آموزش و 
می ش��ود.  مش��خص  دوره  ای��ن  در  فرهنگ س��ازی 
و  مهدک��ودک  و  پیش دبس��تانی  مربی��ان  والدی��ن، 
رس��انه های جمعی، عناصر اصلی آموزش و درواقع 
زندگ��ی  از  ای��ن دوره  رهب��ران فک��ری ک��ودک در 
هس��تند؛ پس باید ازنظ��ر اطالعات به روز باش��ند تا 
بتوانند به درس��تی این فرهنگ را ب��ه کودک منتقل 
کنن��د. اکنون باید به دنب��ال راهکارهایی برای درج 
و  تربی��ت  ج��اری  فراینده��ای  در  خ��ود  پی��ام 
فرهنگ سازی باش��یم به طور مثال پایگاه اینترنتی و 
مجالت رش��د برای بروز رس��انی و مرجع اطالعاتی 
مربیان و معلمین به وجود آمده. ازاین دست مثال ها 
می ت��وان به تعامل با س��ازندگان برنامه های کودک، 
تعام��ل ب��ا نویس��ندگان، ش��عرا و هنرمن��دان حوزه 
کودک اش��اره کرد. در اینجا الزم اس��ت به اقدامات 
موفق انجام ش��ده در این حوزه طی چند سال اخیر 

اشاره کرد:

- تعامل ب��ا دفتر مجالت فّناوری آموزش��ی وزارت 
آموزش وپرورش برای درج مطالب و تصاویر آشنایی 
با اورژانس در مجالت رش��د و تغیی��ر محتوای کتب 
درس��ی. هم اکنون در کتاب علوم دبستان سال های 

اول تا سوم از این محتوا استفاده شده است.

- انتش��ار کتاب ه��ای ک��ودکان با عناوی��ن: مثلث 
طالی��ی ام��داد، زنگ نزن��ی الک��ی، ال��و اورژانس و 

یک یک پنج

- تولید و پخش پویانمایی اورژانسی ها در شبکه پویا

- تعامل با کارخانه اسباب بازی سازی Dorj برای 
تولید آمبوالنس به ش��کل آمبوالنس های موجود در 

اورژانس و با درج شماره 115 روی بدنه آن

محت��وای  در  فرهنگ س��ازی  مطال��ب  درج   -
بسته های سرگرمی سک سک

-  تولید کاردستی آمبوالنس

سری مقاالت سبک زندگی. شماره اول
بیایید بــرای "زندگی کردن" تالش کنیم نه فقط 

برای "زنده ماندن"!
زندگ��ی برای بعضی ها تبدیل ش��ده ب��ه یک راه ناگزی��ر برای نفس 
کش��یدن و گذران��دن ای��ام! و آن ق��در بی برنامه و س��ردرگم س��پری 
می ش��ود که خودشان هم نمی دانند چه مس��یری را طی می کنند و 
تاسف برانگیز است برای انسان معاصر که در جهانی زندگی می کند 
که علم اش ثابت کرده حتی س��ایر موجودات زنده غیر انسان نیز از 
الگوی خاصی در زندگی خود پیروی می کنند. تاسف برانگیز هست 
حتی اش��یا و ذرات بر اس��اس نظمی به گردش درآیند و آنگاه انسان 
که اش��رف مخلوقات اس��ت، باوجود دارا بودن پتانس��یل رسیدن به 
باالترین مراحل کمالی، با داش��تن سابقه ای عظیم در بلندای روح –

چون محمد )ص( که به معراج رسید-معراجی که حتی فرشتگان را 
ق��درت ورود نب��ود- آری ب��ر چنی��ن انس��انی باید تاس��ف خ��ورد که 
زندگ��ی اش بر مبن��ای هرچه پیش آمد خوش آمد باش��د و برای بهتر 

زیستنش، به دنبال جامع ترین و کاربردی ترین برنامه نباشد.

وقتی پای نظریه و تئوری پردازی در حیطه مس��ائل انسانی وسط 
می آید بی شک از گوشه و کنار جهان صداهایی شنیده می شود که 
بیانگ��ر دردمند ش��دن فط��رت آدمی��ان از زندگی حیوان��ی و طلب 

سبک زندگی متعالی و درخور انسانیت هستند.

اما به راس��تی کدام شیوه و س��بک می تواند پاس��خگوی این نیاز 
متعالی باشد؟

ب��رای بیان مفهوم "س��بک زندگ��ی" نظریه پ��ردازان از واژه "عقل 
معاش" که همان "ش��یوه زیس��تن" است اس��تفاده کرده اند؛ یعنی 
"عقلی که به انس��ان می گوید چطور باید زندگی کرد". اگر اسالم را 
جامع ترین برنامه انسانی-آس��مانی بدانیم پس در پاس��خ به سوالی 
که مطرح ش��د بامطالعه در حیطه "س��بک زندگی اس��المی"، یعنی 
توجه به اجرای اسالم "با همه ابعاد آن" در "تمام عرصه های زندگی 
آدمی" می توان این نیاز بنیادین آدمی را پاسخ گفت. اسالمی که در 
کامل ترین و بلیغ ترین شکل، الگوی زیستن را بر بندگان عرضه کرد 
و حجت را بر مخلوقات تمام. اس��المی ک��ه با آوردن الگوهای کامل 
انس��انی و متعال��ی به انس��ان ها ثابت کرد همانند آن ها هر انس��انی 

می تواند مقام انسانیت را در جهان به شکوه بگذارد.

همان ط��ور که "جلس" به معنی "نشس��تن" و "جلس��ه" به معنی 
"چگونه نشستن" است "سیر" به معنی "رفتن" و "سیره" به معنای 
"چگونه رفتن" اس��ت؛ ازاین روست که در س��بک زندگی از "سیره 
انبی��ا و معصومین" س��خن گفته می ش��ود و بدیهی س��ت که روش 
زندگی آنان یک راهکار امتحان شده و تضمینی برای بهتر زیستن 
اس��ت. زندگی مؤمن��ان، از زاویه مت��ن زندگی این الگوه��ا، رفتار، 
روش و حتی توصیه ایش��ان ترس��یم می ش��ود. بزرگانی که در همه 
ابع��اد انس��انی در حد تمام و کم��ال بودند. برای راحت��ی بیان این 
اس��لوب، می توان در دس��ته بندی مش��خص و بامالحظه ارتباطات 
س��ه گانه انس��ان باخدا و خود و خلق، زندگی مؤمنانه ای س��اخت. 
انسان در بعد فردی، بعد عبادی و هم در بعد اجتماعی باید دارای 
برنامه باشد و اگر به هرکدام از این سه بعد، کمتر یا بیش تر بها دهد 
تع��ادل و نظ��م زندگ��ی اش برهم خواهد خ��ورد وزندگ��ی مطلوبی 
نخواه��د داش��ت. ازآنجایی ک��ه مخاطبین ما اغل��ب جامعه زحمت 
کش��ی هس��تند ک��ه در اوج فش��ار کاری اجتماعی هس��تند در این 
قس��مت به صورت سلس��له مقاالت پژوهشی با مش��ورت از بزرگان 
نظریه پرداز در سبک زندگی و با بررسی کتب مختلف سعی در ارائه 
بهتری��ن راهکاره��ای برق��راری تعادل در هر س��ه حیط��ه ی خود، 
خانواده و اجتماع ش��دیم تا با سالم س��ازی سبک زندگی به سالمت 
روح و آرامش حقیقی دست پیدا کنیم. بی شک امید و آرامش، اوج 
خواسته و آرزوی هر انسان دغدغه مند است. با ما همراه باشید...

ناگفته های نخواندنی!
هرکسی برای خودش دل نویسی هایی دارد. 
چیزهایی که برای خودش می نویس��د و ش��اید 
خوش نداشته باشد که شخص دیگری آن ها را 
بخوان��د. نامه های��ی یواش��کی که بی��ن دلش و 
خدای��ش رد و ب��دل می ش��ود. گاه��ی ب��زرگ 
می ش��وی و می بین��ی چ��ه چیزه��ای کوچکی 
دل نگرانت کرده بود و گاهی هم پیش می آید و 
به احس��اس زالل و دریای درونی که داش��تی و 
آن ها را به فراموشی گذاشتی، رشک می بری. 
ولی باز هم خوب است؛ باز چیزی برای خودت 
به یادگار گذاش��ته ای تا بعدها دل خوش��ی ها و 
دل نگرانی های��ت را م��رور کن��ی و ببین��ی چ��ه 

کرده ای؟! ...

** »نامه ه��ای یواش��کی« عن��وان کتاب��ی از 
»سیده زهرا برقعی«. کتابی که با نثری ساده و 
جذاب نوش��ته ش��ده اس��ت. کتاب��ی کوچک و 
مختصر ش��امل چهل نوش��ته و هرکدام به بهانه 
آیه ای از آیات نور! نمی توان این دل نویسی ها را 
تفس��یری از آیات دانس��ت و خود نویسنده هم 
چنی��ن ادعایی ن��دارد و در پیش مقدمه کتابش 
این گون��ه ادع��ا می کند ک��ه این کت��اب حاصل 
کشف هایی است که او از آیات قرآن داشته و او 
خ��ود را مخاطب ای��ن کت��اب و کلماتش فرض 
ک��رده و در ح��د خودش آن چه درکش ش��ده را 
حاص��ل  کوچ��ک،  کت��اب  ای��ن  و  نوش��ته 
خرده کش��ف های اوست و تفس��یر و تاویل آیات 
نیس��ت، فقط گامی اس��ت در جه��ت نزدیک تر 
ش��دن به معنای واژه های نور. بهتر است برای 
هم دل شدن با این کتاب ، یکی از بخش هایش 

را بخوانیم:

...تکلیف مان کرده ای، تا دل بستگی هایمان 
کم شود. تا مبادا روزی بیاد که دنیا را بیش تر از 
آخرت دوس��ت داشته باش��یم. می گویی انفاق 
ک��ن و ته کالمت، این نکته س��نجاق ش��ده که: 
هرچقدر ارزش چی��زی که انفاق می کنی برای 
خ��ودت بیش تر باش��د، ارزش خودت پیش من 
نگ��ذار.  من��ت  می گوی��ی:  رود...  م��ی  باالت��ر 
می گوی��ی: آن چ��ه را داده ای فرام��وش ک��ن. 
می گوی��ی: تو بده، من از هم��ه ترس ها ایمنت 
می کن��م. و به ت��و آرامش می بخش��م. اما خدا! 
این که می گویی خیلی س��خت است. بخشیدن 
چیزی که دوستش داریم، گاه مثل جان کندن 
می ماند. انگار هن��وز بند ناف مان را نبریده اند. 
ان��گار هن��وز وصل ب��ه دنیاییم و وابس��ته رنگ و 
لع��اب آن ش��ده ایم. م��ا در انفاق کردن س��خت 

بخیلیم خدا!

شناس��نامه: نامه های یواش��کی/ سیده زهرا 
برقعی/ص144/نشر معارف

ورود  از  س��ال   120 از  بی��ش 
فن��اوری تلفن به ای��ران می گذرد، 
آن روز بااتصال دو س��یم مس��افتی 
نه چن��دان دور در ته��ران ب��ه ه��م 
آن ق��در  ام��روز  و  ش��دند  وص��ل 
پیشرفت کرده که با آن عماًل تمام 
اما هنوز  مرزها برداشته ش��ده اند. 
فرهن��گ اس��تفاده صحی��ح از آن 

وجود ندارد.

اخت��راع گراهام بل ، جهان را به 
زیر س��لطه خود برد. تلفن سرعت 
را در ه��ر چی��زی میلیون ه��ا برابر 
اح��وال  از  اط��الع  اس��ت.  ک��رده 
عزی��زان، انج��ام کاره��ای اداری، 
اقتصادی، طلب کم��ک و هزاران 
مورد دیگر که با تلفن سهل و آسان 
ش��ده اس��ت. این اختراع در کنار 
ایج��اد تحول��ی ب��زرگ در زندگی 
ع��دم  عل��ت  ب��ه  بش��ریت، 
فرهنگ س��ازی اس��تفاده صحی��ح 
بعض��ا مش��کالتی را نیز ب��ه وجود 

آورده است.

مزاحم��ت تلفنی معضلی اس��ت 
که گریبان جامعه را گرفته و بعد از 
گذش��ت بیش از یک ق��رن از ورود 
تلفن به کشورمان هنوز هم مسئله 
پررنگ��ی در جامع��ه ماس��ت؛ ام��ا 
ای��ن مش��کل  مهم تری��ن قس��مت 
ش��ماره های  ب��رای  مزاحم��ت 
و   125  ،110 مانن��د  اضط��راری 
115 است. شماره هایی که باجان 
و امنیت مردم در ارتباط اند. هدف 
از این مقاله بررسی مزاحمت های 

تلفنی سیستم 115 است.

به نقل از ایسنا مرکز فوریت های 
پزش��کی اس��تان مازن��دران اعالم 
کرده که در س��ال 93 حدود %70 
از تماس های با این مرکز مزاحمت 
بوده است و همچنین مدیر روابط 
عموم��ی اورژانس تهران در س��ال 
90، درصد مزاحمین این مرکز را 
اس��ت.  ک��رده  اع��الم   %66.49
آمارهای��ی از ای��ن قبی��ل از س��ایر 
مراکز نیز گزارش ش��ده اس��ت که 

بسیار تکان دهنده است.

بر اس��اس نظرات کارکنان مرکز 
پیام اورژانس چند تقسیم بندی در 
خص��وص مزاحمت ها وجود دارد: 
ب��ا  ایجادش��ده  مزاحمت ه��ای 
تلفن ه��ای همگانی و ثابت معمواًل 
از طرف کودکان و نوجوانان است 
در  مزاحمت ه��ا  ای��ن  حج��م  و 
ش��ب هایی مثل ش��ب های قدر که 
والدین در مس��اجد در حال احیاء 
هس��تند و فرزندانشان در خیابان، 
به ش��دت افزایش می یاب��د؛ و رده 
س��نی س��ایر مزاحمین بین 20 تا 
30 س��ال اس��ت ک��ه ب��ا تلفن های 
هم��راه تم��اس می گیرن��د و ایجاد 
از قبیل فحاش��ی،  مزاحمت هایی 
اعالم ماموریت و آدرس های کاذب 
و... می کنن��د و متاس��فانه عم��ل 
خ��ود را ه��م تک��رار می کنند. یک 
ناحی��ه  از  ه��م  مزاحم��ت  ن��وع 
س��المندان هس��ت ک��ه کارکن��ان 

آن ها را مزاحمت تلقی نمی کنند و 
طبق پروتکل کاری خود آمبوالنس 
اع��زام می کنن��د. س��المندانی که 
دچار آلزایمر هس��تند و یا به خاطر 
تنهایی تظاهر به بیماری می کنند. 
هرروزه آم��ار تماس ها و مزاحمین 
به مراکز آمار داده می ش��ود و آنان 
آم��ار و لیس��ت مزاحمی��ن را برای 
پیگیری ب��ه واحد کنت��رل کیفیت 

ارجاع می دهند.

قطعا برای هر معضل و مش��کلی 
در هر کشوری قوانینی وجود دارد 
هرج وم��رج  از  آن  اج��رای  ب��ا  ت��ا 
جلوگیری ش��ود. قوانین مربوط به 
م��ا  کش��ور  در  تلفن��ی  مزاحم��ت 
چیست؟ بر اس��اس قانون اصالح 
قان��ون   14 دو  م��اده  دو  تبص��ره 
تأسیس شرکت مخابرات ایران هر 

کس وس��یله مخابرات��ی در اختیار 
خود را وس��یله مزاحم��ت دیگری 
قرار ده��د و یا به عمد یا س��وءنیت 
ارتباط دیگری را مختل کند برای 
بار اول پس از کشف ارتباط تلفنی 
او ب��ه م��دت یک هفت��ه هم��راه با 
اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط 
هزینه ه��ای  پرداخ��ت  مس��تلزم 
مربوط��ه خواهد ش��د. ب��ار دوم به 
مدت س��ه ماه و بار س��وم تلفن وی 
به صورت دائمی قطع می گردد؛ و 
طب��ق م��اده 641 قان��ون مجازات 
اس��المی هرگاه کس��ی به وس��یله 
تلفن ی��ا دس��تگاه مخابراتی دیگر 
ب��رای اش��خاص مزاحم��ت ایجاد 
کن��د بن��ا ب��ه رأی مراج��ع قضایی 
ع��الوه بر اج��رای مق��ررات خاص 
ش��رکت مخاب��رات، مرتک��ب، ب��ه 
حبس از یک تا ش��ش ماه محکوم 

خواهد شد.

در  حقوق��ی  کارش��ناس  ی��ک   
تلفن��ی  مزاحمت ه��ای  خص��وص 
می گوی��د: "اج��را نش��دن قان��ون 

مش��خص در برخورد ب��ا مزاحمین 
بعض��ا مان��ع حل مش��کل اس��ت. 
باوجود حجم مزاحمت های تلفنی 
همچن��ان قانون محکم��ی درباره 
و  تدوین نش��ده  موض��وع  ای��ن 
راهکاره��ای جدی ب��رای مقابله با 
این معضل از س��وی قانون گذاران 
اندیش��یده نش��ده اس��ت. باوجود 
تلفن های اعتب��اری ارزان قیمت و 
ع��دم همکاری های الزم از س��وی 
اپراتوره��ای ای��ن تلفن ها حاش��یه 
امن��ی برای مزاحمین ایجادش��ده 
اس��ت. قانون گذاران بای��د به فکر 
وض��ع قانونی محک��م در خصوص 
حیات��ی  ش��ماره های  مزاحمی��ن 

باشند."

قطعًا یک انسان سالم نمی تواند 
برای دیگران ایجاد مزاحمت کند، 

دس��تگاه  ب��رای  خصوص��ًا 
خدمت رس��انی که باجان انسان ها 
در ارتب��اط اس��ت و ه��ر مزاحمت 
ممک��ن اس��ت باعث مرگ کس��ی 
اجتماع��ی  روانشناس��ان  ش��ود. 
معتقدن��د: " ف��رد مزاح��م بیم��ار 
اس��ت؛ اما نمونه ه��ای مختلفی از 
جمل��ه  آن  از  دارد؛  وج��ود  آن ه��ا 
اخت��الالت  دچ��ار  ک��ه  گروه��ی 
ش��خصیتی هس��تند ی��ا از دیدگاه 
"سادیس��م"  دچ��ار  روانشناس��ی 
ل��ذت  دادن  آزار  از  و  هس��تند 
می برند؛ مانند افرادی که در طول 
روز مکررًا برای یک ش��ماره ایجاد 
مزاحم��ت می کنن��د. گ��روه دیگر 
دچار اختالل شخصیت اجتماعی 
هس��تند این افراد کاًل با انجام هر 
کار غیرقانون��ی ل��ذت می برند و از 
کودک��ی آموخته ان��د ه��ر قانون��ی 
مزخرف اس��ت و در مزاحمت های 
تلفنی با مشاغل حیاتی مثل 115 
س��وم  گ��روه  می گیرن��د.  تم��اس 
جنس��ی  اخت��الل  ی��ک  مبتالب��ه 

هس��تند که یا برای جنس مخالف 
ایج��اد مزاحمت می کنن��د و یا در 
حال فحاش��ی اند؛ مانند آن دسته 
از مزاحمین��ی ک��ه ب��ا 115 تماس 
می گیرن��د و فحاش��ی می کنند؛ و 
اما گروه آخر مزاحمین افرادی که 
دچ��ار ضع��ف تربیتی می باش��ند. 
ب��ا  را  تلف��ن  ک��ودکان  گاه��ی 
اس��باب بازی اش��تباه می گیرن��د و 
والدین هم حرفی نمی زنند همین 
آن��ان  ب��ه  س��اده  به ظاه��ر  رفت��ار 
می آموزد ک��ه مزاحم��ت می تواند 
از  یک��ی  باش��د.  س��رگرمی  ی��ک 
موضوعات مهمی که در این زمینه 
باید در نظر گرفت شیوه تربیت در 

خانواده است."

مزاحمت تلفنی معضلی ست که 
مش��کالت زیادی را برای اورژانس 

115 و س��ایر ترجمان ه��ا به وجود 
1-غی��ر  مانن��د:  اس��ت؛  آورده 
و  فک��ری  ت��وان  ک��ردن  هدفمن��د 
عملیات��ی کارکن��ان 2 -خس��تگی 
ذهن��ی اپرات��ور و کاه��ش تمرک��ز 
برنامه ریزی ه��ا  دررون��د  کاری 
3-طوالن��ی ش��دن زم��ان مکالمه 
جه��ت صحت خب��ر 4-بالتکلیفی 
آمبوالنس ه��ا 5-ب��ه خط��ر افتادن 
ج��ان نیازمن��د واقع��ی ب��ه کم��ک 

اورژانس و...

نیازمن��د فرهنگ س��ازی جدی و 
اصول��ی و بحران��ی در ای��ن زمینه 
هستیم که بسیج شدن تمام اقشار 
جامع��ه را می طلب��د: خانواده ها، 
رس��انه های  آموزش��ی،  سیس��تم 

جمعی، قانون گذاران و...

به امید روزی ک��ه آن قدر در این 
زمین��ه س��طح فرهنگ ارتق��ا یافته 
باش��د که ش��اهد چنین مشکالتی 

نباشیم.
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