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پرونده

 ویژه مراکز 

حوادث
ــابـل

بـ

رئیس اورژانس کشور از رایزنی برای جذب چهار هزار 
ــرداد و گفت: در  ــروی جدید در اورژانس خب و 500 نی
ــزان نیاز به  ــا اعالم می ــه آخرین پیگیری ها ب ــن زمین ای
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعالم و موافقت اولیه نیز 
ــا در گفت وگو با  ــری نی ــن صاب ــت. امی ــده اس گرفته ش
خبرنگار یک.یک.پنج، بابیان اینکه  هنوز نتیجه قطعی 
ــال حاضر برای  ــت تصریح کرد: در ح ــده اس اعالم نش
ــژه نیروهای  ــور به وی ــای اورژانس در کش ــن نیروه تأمی
ــت. ــین نیاز اس ــت هزار تکنس ــس، هف ــور آمبوالن موت

صابری نیا خاطرنشان کرد: اورژانس کشور امروز با 14 
هزار کمبود نیرو مواجه است که باید با یک برنامه ریزی 
دقیق و آینده نگرانه به دنبال تأمین این تعداد نیرو بود. 
ــپاری  برخی معتقدند که باید خدمات اورژانس برون س
ــا راهکارهای  ــد ب ــت و بای ــدنی نیس ــا این ش ــود؛ ام ش
کارشناسی شده به رفع مشکالت پرداخت. باید امروز 
برای جذب نیرو افراد توانمند و متخصص در اورژانس 
ــوند تا با آسیب مواجه نشویم. افرادی که  بکار گرفته ش
ــند، باید به  ــت گذار باش بخواهند در جذب نیرو سیاس
ــانی و مهارت های بالینی  هزینه اثربخشی نیروی  انس
ــزود: باید طوری  ــند.وی اف ــته باش ــه ویژه داش آن توج
ــس  ــین های اورژان ــای تکنس ــوق و مزای ــت حق پرداخ
ــرایط سخت ازجمله محیط  موردتوجه قرار گیرد که ش
ــختی کار  به ویژه در  ناامن، حوادث، ناهنجاری ها و س
ــین ها موردتوجه ویژه قرار گیرد.  حین رانندگی تکنس
امروز تکنسین ها دارای محیط کار پراسترس هستند و 
درآمد تکنسین فوریت های پزشکی باید متناسب باکار 
ــد تا جوانان بااستعداد و عالقه مند وارد این عرصه  باش

شوند. در صورت بی توجهی به تکنیسین ها، هر فردی 
ــن مهم روی  ــده به ای ــازار کار عقب مان ــه ب ــه از گردن ک
ــته نیست که  ــت گذاری شایس می آورد و این نوع سیاس
ــا  ــوند.صابری نی ــه ش ــن عرص ــار وارد ای ــراد به ناچ اف
خاطرنشان کرد: پیشنهاد اصولی این است که تعریف 
ــاوت  ــود و تف ــه ش ــا ارائ ــین فوریت ه ــژه ای از تکنس وی
ــود. وی  ــخص ش ــروی متخصص نیز مش ــر و نی امدادگ
ــر نیروی یک  ــی فکر کنند ه ــه نباید  برخ ــان اینک بابی
ارگان می تواند تکسنین باشد تصریح کرد: باید به این 
ــود. امروز اورژانس  موضوع با دیدگاهی عمیق توجه ش
ــور نیازمند راه انداری دانشکده های جامع علمی  کش
کاربری در رشته تخصصی فوریت های پزشکی است تا 
ــوزش داده و هم اینکه  ــص را آم ــای متخص ــم نیروه ه
ــوند.  ــغول کار ش ــز مش ــت نی ــال خدم ــای در ح نیروه
ــکده  ــدازی این دانش ــا راه ان ــرد: ب ــان ک ــا بی صابری نی
ــور کامل  ــی به ط ــاط ورودی و خروج ــع ارتب به طورقط
ــز می توان از  ــود و در زمان تحصیل نی ــخص می ش مش
ــتفاده کرد.وی خاطرنشان کرد: ایجاد  دانشجویان اس
ــتانی نیز از  ــش بیمارس ــرای نیروهای پی ــدی ب رتبه بن
موضوع های مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد و 
به اورژانس با دید حاکمیتی توجه شود.رئیس اورژانس 
کشور بابیان اینکه امروز نیروهای اورژانس یک سرمایه 
ــژه ای به آنان  ــرد: باید دولت توجه وی ــتند تاکید ک هس
ــته و نباید دیدگاه ما این باشد که نیروی انسانی با  داش
قیمت پایین بکار گرفته شود که این امر سبب می شود 

آنان نیز بدون عشق و عالقه به کار بپردازند.

سخن مدیر مسئول

دکتر مجید نجفی کلیانی
رئیس مرکز مدیریت  حوادث و فوریت های پزشکی فسا

در چند سال گذشته که آیین پیاده روی در اربعین حسینی به فرهنگ 
ــانی اورژانسی به این  ــت لزوم خدمات رس ــده اس مذهبی ما افزوده ش
ــدان به خود گرفته  ــه تجمع میلیونی ضرورتی دو چن ــم با توجه ب مراس
ــرده در خروجی  ــازه زمانی فش ــی مردم در یک ب ــت. تجمع میلیون اس
ــیاری از حوادث  ــا بس ــات عالیات، خود منش ــی به عتب ــای منته مرزه
ــی و دراز مدتی را  ــت که برنامه ریزی اساس ترافیکی و غیرترافیکی اس
نیازمند است. در یک سال گذشته که بنا به تصمیم های کالن کشوری 
ــه اورژانس 115  ــور ب ــانی درمانی در مرزهای داخلی کش خدمات رس
ــت علی رغم زمان کم جهت برنامه ریزی و محدودیت  ــپرده شده اس س
ــانی و چه تجهیزات-  می توان به عملکرد مراکز  منابع –چه نیروی انس
ــیاری کمبودها و  ــل قبولی داد. اگر چه بس ــت حوادث نمره قاب مدیری

نقص ها موجود است که الزم است در سال های آینده برطرف شود.

ــم افزایی و  ــه رخ داد ه ــایندی ک ــاق خوش ــن 94 اتف ــم اربعی در مراس
هماهنگی هر چه بیشتر مراکز مدیریت حوادث شهرهای مختلف بود. 
اینکه تعداد زیادی آمبوالنس و نیروانسانی از شهرهای مختلف در بازه 
زمانی بسیار محدودی  در یک مکان استراتژیک همبستگی پیدا کرده 
و برنامه ریزی عملیاتی شوند، مساله ایست که شاید انجام آن مثال پنج 
ــدنی به  ــخت و نش ــال قبل حتی به فکر مدیران مراکز حوادث نیز س س
ــم اربعین سال 94 به خوبی  ــید. اما این کار بزرگ در مراس نظر می رس
ــت. برگزاری مراسماتی با حجم  ــد و حقیقتا جای افتخار داش انجام ش
باال و سنگین رشد و تعالی اورژانس پیش بیمارستانی را نشان می دهد 
ــم را ایفا  ــی مه ــازمانی اورژانس 115 نقش ــده س ــم در آین ــه این مه ک

می کند.

ــت رهبری و  ــال اخیر رخ داده اس ــماتی که در چند س در تمامی مراس
ــور قابل قبول  و مثال زدنی بود که می توان این  مدیریت اورژانس کش
مساله را استنباط کرد که در اورژانس پیش بیمارستانی مدیریت واحد 
ــتقیم از مدیریت موازی نتیجه بخش تر است. در هر مراسمی که  و مس
ــترده نیروهای اورژانس بوده است حضور و مدیریت  نیاز به حضور گس

اورژانس کشور اثری وحدت بخش و هماهنگ کننده داشته است.

ــای منتهی به  ــزی که در مرزه ــه از تمامی مراک ــت ک ــان الزم اس در پای
ــانی داشته اند تشکر ویژه شود.  عتبات عالیات، فعالیت و خدمات رس
از مراکز حوادث استان خوزستان که دو مرز چزابه و شلمچه را پوشش 
ــکر و  ــت که تش ــد -علی رغم محدویت منابع- الزم اس ــی دادن اورژانس
ــوادث ایالم نیز  ــز مدیریت ح ــود. همچنین مرک ــته ش ــی شایس قدردان
کاری بزرگ را عهده دار بود زیرا که مرز مهران بیش از 70 درصد ورود 
ــن مرز کاری  ــی ای ــش اورژانس ــران را عهده دار بود و پوش ــروج زائ و خ
ــوادث ایالم به نحوی  ــا مرکز مدیریت ح ــخت و بزرگ بود که حقیقت س

قابل قبول از عهده آن برآمد.

رئیس اورژانس کشور خبرداد
رایزن�ی ب�رای ج�ذب 4500 نی�روی جدی�د در اورژان�س 

پیش بیمارستانی
اورژانس کشـــور نیازمنـــد راه انـدازی دانشکده هـای علمی- کاربردی است

فراخـوان همــــکاری
موضوع: تدوین کتابی تحت عنوان »آسیب دیدگان و جان باختگان در اورژانس 115«
خواهشمند است کلیه مستندات مرتبط با کتاب مذکور را به ایمیل زیر ارسال فرمایید:

ravabetomoomiems@yahoo.com
روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور

ــور دو  ــرور گفت: به منظور ارتقای کیفیت ناوگان حمل ونقل اورژانس کش محمد س
ــد.  ــوده خواهد ش ــد، جایگزین آمبوالنس های فرس ــتگاه آمبوالنس جدی ــزار دس ه
ــاس نیاز استان ها و میزان فرسودگی آمبوالنس هاست که  توزیع آمبوالنس ها بر اس
ــداری از مهم ترین  ــاد نگه ــا و هزینه زی ــرد آمبوالنس ه ــد، کیلومتر کارک ــال تولی س
ــی  ــن آمبوالنس ها پس از بررس ــت. ای ــودگی آن هاس ــخیص فرس ــاخص های تش ش
شرایط آمبوالنس های کشور، بر اساس نیاز بین استان های مختلف توزیع می شود.

ــتای  ــور افزود: جایگزینی آمبوالنس ها در راس ــاون فنی-عملیاتی اورژانس کش مع
ــاخص  ــه ش ــاس س ــود. این طرح بر اس ــور انجام می ش ــعه اورژانس کش ــرح توس ط
تنظیم شده است که در آن پایگاه های اورژانس کشور به دو بخش شهری و جاده ای 
ــاخصه؛ جمعیت و زمان رسیدن به  ــهری دو ش ــوند. در پایگاه های ش ــیم می ش تقس
مددجو و در پایگاه های جاده ای شاخص های فاصله از مقصد امداد و زمان رسیدن 

به آن محل مهم است.

ــور فعال  ــهری در کش وی گفت: بیش از 2 هزار و 180 پایگاه اورژانس جاده ای و ش
ــک آمبوالنس  ــه پایگاه، ی ــد و به ازای هر س ــک آمبوالنس دارن ــه هرکدام ی ــت ک اس

پشتیبان وجود دارد که درمجموع حدود 3 هزار دستگاه آمبوالنس داریم.

ــروصدای زیاد و تکان های نسبتا شدید از مهم ترین معایب کابین  ــرور، س به گفته س
ــتگی  ــت و مصدومین به ویژه افرادی که دچار شکس ــب آمبوالنس های فعلی اس عق
ــرور وجود یک  ــیار آزار می بینند. محمد س ــتند در ناهمواری های خیابان ها بس هس
ــای آمبوالنس های  ــاپورت در آمبوالنس ها را یکی از ویژگی ه ــکارد کمکی و س بران

جدید بیان کرد.

ــوند و همچنین 2  ــتفاده می ش ــان افزود: آمبوالنس هایی که در حال حاضر اس ایش
ــوند از نوع عادی هستند و ما  ــی که به ناوگان اضافه می ش ــتگاه آمبوالنس هزار دس
ــور و همچنین در زمان برف و یخ بندان به آمبوالنس های پلی  برای نقاط صعب العب
ــال 95 حدود 500 دستگاه آمبوالنس را از  ــیم تا پایان س درایو نیاز داریم و در تالش

این مدل خریداری کنیم.

معاونت فنی-عملیاتی اورژانس کشور خبر داد
 افزوده ش�دن 2 ه�زار آمبوالنس تازه نفس 
به ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی کشور

خبر ویژه خبر ویژه

                                                      ایمان بیاوریم  به آغاز فصل سرد         

حرارت خدمت؛ در سرمای زیر صفر
اورژانس های پیش بیمارستانی در برف و سرما چه مشکالتی دارند؟
صفحه 3

ماموریت هــای  در 
سراسر  در  متعددی 
باردار  مادران  کشور 
بــه علت بــرف و راه 
خود  نوزادان  بندان 
را در آمبوالنس های  
115 ســالم بــه دنیا 
آوردند
صفحه  8
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<< فراخ������وان هم�������کاری >>
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

ارتباط آنالین: 09393302100                    

صفحه   2

ــاغل، با زوج های جوانی روبرو می شویم  ــیاری مش امروزه در بس
ــختی چون  ــاغل س ــتند؛ اما در مش ــکار هس ــا یکدیگر هم ــه ب ک
ــود. در این  ــئله کمتر دیده ش ــد این مس اورژانس به نظر می رس
ــت.  ــوع جالب پرداخته اس ــج به این موض ــماره، یک.یک. پن ش

خواندن مصاحبه این زوج جوان خالی از لطف نیست.

ــای ایزدی  ــی کنید؟ آق ــان را معرف ــج: لطفا خودت ــک. یک. پن ی
ــین  ــتم، متولد 1365، تکنس ــواه هس ــزدی خ ــکر ای خواه: عس
ــکی. خانم  ــناس فوریت های پزش ــوج، کارش ــس 115یاس اورژان
رنجبر: اعظم رنجبر هستم، متولد 1365، کارشناس پرستاری، 

شاغل در مرکز پیام اورژانس 115 یاسوج.

ــت که ازدواج کردید چطور  ــال اس ــما چند س یک. یک. پنج: ش
ــنا شدید؟ آقای ایزدی خواه: 90/3/13 ازدواج کردیم  باهم آش

و در مرکز اورژانس با یکدیگر آشنا شدیم.

ــر ازدواج  ــس از همکاری با یکدیگ ــج: چند وقت پ ــک. یک. پن ی
کردید؟ خانم رنجبر: حدود دو سال پس از همکاری.

ــاغل هستید و شیفتتان  یک. یک. پنج:با توجه به اینکه هردو ش
کامال باهم است و باوجود داشتن فرزند، این مسئله شمارا اذیت 
ــلما خیلی سخت است، البته  نمی کند؟ آقای ایزدی خواه: مس
ــد اما برای ما سخت تر  ــخت نباش ــت زیاد س برای بچه ممکن اس
ــر: به خاطر  ــر را می بینیم. خانم رنجب ــون کمتر یکدیگ ــت چ اس
ــیفت  ــف گرفتیم که یک روز من ش ــیفت مخال ــئله فرزند، ش مس

باشم یک روز همسرم.

ــما کارکردن در فوریت ها  ــج: خانم رنجبر به نظر ش یک. یک. پن
ــری؟ خانم رنجبر: خب  ــخت تر است یا وظیفه مادری و همس س
ــعی خود را  ــن تمام س ــودش را دارد اما م ــختی خ ــر کاری س ه
ــیدگی کنم و هم محل کار و  ــم که هم به وظایف منزل رس می کن

همه را به نحو احسن انجام دهم.

ــخت تر است یا همسری؟ خانم  یک. یک. پنج: وظیفه مادری س
رنجبر: وظیفه مادری.

ــرتان  ــما با کارکردن همس ــک. یک. پنج: آقای ایزدی خواه ش ی
ــتید؟ ترجیح نمی دهید در خانه باشند و به کارهای  مخالف نیس
ــان  ــواه: چون به کارش ــای ایزدی خ ــیدگی کنند؟ آق ــزل رس من
ــرم دوست دارد در  ــتند، خیر. خانم رنجبر: همس عالقه مند هس
ــن به کارم،  ــه نظر و عالقه م ــر احترام ب ــم اما به خاط ــزل باش من

مخالفتی نمی کنند.

ــون دو تقدیرنامه از  ــما تاکن یک. یک. پنج: آقای ایزدی خواه ش
ــته اید، مورد اول  ــان توضیح وزیر داش را برایم

ــزدی  ــای ای ــد؟ آق ــفندماه دهی اس خواه: 
در  ــه  ک ــود  ب ــدت برف و 1390  اوج ش
ــا  ب ــی  ــوالک تماس ــپچ ک دیس ــز  مرک
شد  گرفته  اورژانس 

ــی بر اینکه  مبن
ــی  نم خا

ــاردار  ب

هستند و نیاز به امدادرسانی اورژانسی دارند. ساعت حدود 17 
به محل عازم شدیم. تا ساعت 20 هر کاری که کردیم نتوانستیم 
ــاعت با رئیس  ــدود همان س ــدا کنیم. ح ــی پی ــه محل دسترس ب
اورژانس وقت تماس گرفتم و به ایشان اعالم کردم که داوطلبانه 
ــایل موردنیاز را به  ــم این خانم را نجات دهم. تمام وس می خواه
ــر آن خانم روی دوشمان گذاشتیم و حرکت کردیم.  کمک همس
ــه بهبود  ــیدیم و ب ــزل آن خانم رس ــاعت 23:30 به من ــدود س ح
ــان کمک کردیم. تا ساعت 4:30 صبح آنجا  وضعیت جسمی ش
بودیم که بچه به دنیا آمد. تا ساعت 11:30 ظهر کنارشان بودیم 
ــویم و سپس به پایگاه  ــالمت کامل مادر و بچه مطمئن ش تا از س

برگشتیم.

ــزدی خواه به  ــان که آقای ای ــم رنجبر آن زم ــک. یک. پنج:خان ی
ماموریت اعزام شدند، شما در جریان بودید؟ خانم رنجبر: بنده 
ــان در  ــیفت بودند و تلفن همراهش ــان ش ــان نبودم، ایش در جری
دسترس نبود. فردای آن روز که به منزل آمدند متوجه این قضیه 

شدم.

ــه از وزیر لوح تقدیر گرفتند و از قضیه  یک. یک. پنج: پس ازاینک
ــتید؟ خانم رنجبر: آن لحظه  ــی داش ــدید، چه احساس مطلع ش
ــیار خوشحال شدم و از اینکه همسرم جان یک مادر و کودک  بس

را نجات داده بود، بسیار برایم ارزش داشت.

ــه از وزیر  ــی ک ــورد دوم ــزدی خواه م ــای ای ــج: آق ــک. یک. پن ی
ــای ایزدی خواه:  ــرح دهید؟ آق ــه گرفتید را برایمان ش تقدیرنام
ــه  ــد ک ــج کردن ــا را پی ــپچ م ــز دیس ــرف مرک ــفندماه 93 از ط اس
کوهنوردی در کوهستان دچار سانحه شده و سقوط کرده است. 
ــاعت پیاده روی به محل  ــدیم. پس از دو س ــتا ش ما نیز عازم روس
حادثه رسیدیم. از خونریزی مصدوم جلوگیری کردیم و مصدوم 
ــالمت  ــید و اکنون نیز در س ــتان رس ــاعت 2 بامداد به بیمارس س

کامل به سر می برد.

ــدید؟  ــین نمونه اورژانس ش ــالی تکنس یک. یک. پنج: در چه س
آقای ایزدی خواه: 90 و 93.

ــین  ــم رنجبر آیا آقای ایزدی خواه که تکنس ــک. یک. پنج: خان ی
نمونه استانی شدند، همسر نمونه ای هم هستند؟ خانم رنجبر: 

ــان بله صد در صد و من  ــب از ایش ــم قل از صمی
رضایت دارم.

ــک.  ی ــک.  ــزدی ی ــای ای ــج: آق پن
نظر  ــه  ب ــخت ترین خواه  س ــما  ش
ــمت شغل  ــت؟ قس چیس ــس  اورژان
ــزدی  ای ــای  ــم آق اس از  ــواه:  خ

ــوان  می ت ــس  اورژان
آن  کار  به سختی 
ــی  تمام در 
ــا  بخش ه
برد.  ــی  پ
از شروع 

ــفانه هنوز  ــت و متاس ــخت اس ــان آن تمامش س ــا پای ــت ت ماموری
فرهنگ برخورد صحیح با تکنسین در کشور ما جا نیفتاده است 
ــز بوده ایم و  ــین ها نی ــاهد برخورد فیزیکی با تکنس ــا حتی ش و م

تکنسین های ما واقعا از این رفتارها رنج می برند.

ــت که سختی  ــما چه اقداماتی نیاز اس یک. یک. پنج: به نظر ش
ــرای اورژانس 115  ــات ب ــر: تبلیغ ــود؟ خانم رنجب ــر ش کار کمت
ــده، اما  ــده و آگاهی مردم امروز بیش ازپیش ش به خوبی انجام ش
این اقدامات کافی نبوده و همچنان به فرهنگ سازی نیاز داریم. 
ــد؛ یعنی به  ــتباه گرفته ان ــس را با آژانس اش ــی افراد اورژان بعض
ــتان با  ــدوم به بیمارس ــرای انتقال مص ــودن اتومبیل ب ــل نب دلی
ــد از طریق  ــزدی خواه: بای ــاس می گیرند.آقای ای ــس تم اورژان
ــرعت  ــود و س ــازی ش ــانه ها در خصوص اورژانس فرهنگ س رس

آموزش عمومی باالتر رود.

ــغلتان که هردو آن را لمس  ــختی ش یک. یک. پنج: با توجه به س
ــختی کار کدام تان بیشتر است؟ آقای  کرده اید، فکر می کنید س
ــت که با  ــخت تر اس ایزدی خواه: من فکر می کنم کار ما کمی س
ــختی  ــپچ هم س ــروکار داریم؛ اما دیس ــار س ــراه بیم ــار و هم بیم
ــاری که فقط  ــراه بیم ــا هم ــت ب ــع صحب ــودش را دارد. درواق خ
ــوار  ــت هم دش ــد و حاضر به همکاری نیس ــس می خواه آمبوالن
است.خانم رنجبر: دیسپچ سختی خودش را دارد. بعضی افراد 
ــختی می توان از آن ها  ــان پایینی دارند که به س آن قدر قدرت بی
ــد کار  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــید؛ ام ــار را پرس ــرایط بیم ــا ش آدرس ی
ــین ها کمی دشوارتر باشد که مستقیما با جان بیماران در  تکنس
ــتند. درهرصورت هر کاری سختی خاص خودش را  ارتباط هس

دارد.

یک. یک. پنج:چه توقعی از مسئولین اورژانس کشور دارید؟

ــین اورژانس شاید ده برابر کار  آقای ایزدی خواه: کار یک تکنس
ــتان چندین نفر  ــت. در بیمارس ــتان اس ــنل در بیمارس یک پرس
ــنل کنار هم هستند که اگر یک نفر نتوانست، فرد دیگر کار  پرس
ــی دارند؛ اما ما  ــک دسترس را انجام می دهد و به راحتی به پزش
به تنهایی بر بالین بیمار می رویم و گاهی نه با تلفن و نه با بی سیم 
ــم کار را به تنهایی انجام  ــی نداریم و مجبوری ــک دسترس به پزش
دهیم. واقعا کار در اورژانس با کار در بیمارستان یک دنیا تفاوت 
ــنویم که  ــود، ما می ش ــوق و مزایا که می ش ــث حق ــا بح دارد؛ ام
ــرای  ب ــی  ــت ول ــتان باالس ــا در بیمارس ــال کارانه ه به عنوان مث
ــت؛ و  ــین ها این قضایا وجود ندارد و این کار ناعادالنه اس تکنس
دلیل این را عدم درآمد اورژانس ذکر کرده اند. آیا چون اورژانس 
ــغول به کار شود؟ همه باید  ــی نباید آنجا مش درآمدی ندارد کس

پرسنل بیمارستان باشند؟!

یک. یک. پنج:روزانه چند نفر با دیسپچ تماس می گیرند؟

ــدود 700 یا 800  ــت. ح ــیار زیاد اس ــم رنجبر: تماس ها بس خان
تماس در هرروز که اکثر آن ها متاسفانه مزاحم تلفنی هستند.

ــواه: از  ــزدی خ ــما؟ آقای ای ــر ش ــج: صحبت آخ ــک. پن ــک. ی ی
ــا، کمبود  ــتان م ــکالت اورژانس اس ــئولین انتظار داریم مش مس
امکانات، کمبود حقوق، کارانه، پرکیس و علی الخصوص کمبود 
نیرو حل شود. با تمام وجود از آن ها خواهش می کنم تاجایی که 
ــتی و رفاهی اورژانس 115 را حل  ــکالت معیش امکان دارد مش
ــتر در  ــرفت بیش ــیدگی و پیش ــاهد رس ــت داریم ش ــد. دوس کنن
ــکالت  ــویم. ما واقعا با مش ــد نش ــیم و از کار ناامی ــس باش اورژان
ــتان و برف و  ــتیم. من که به تنهایی در کوهس ــی روبرو هس فراوان
جاده باید به محل اعزام شوم و کاری برای بیمار انجام دهم دلم 
ــم و ذهنم درگیر  ــن کار را انجام ده ــد بدون دغدغه ای می خواه
ــد و صمیمانه از  ــت، نباش ــل ماس ــه واقعا معض ــی ک ــائل مال مس

مسئولین خواستاریم رسیدگی کنند.

 ال.نود سفید خط خطی شده!
ــف مختلفی برای آن آورده  ــت: امنیت... واژه ای که تعاری پیش نوش
ــث امنیت در اورژانس  ــت. بح ــیع و متفاوتی اس اند و دارای ابعاد وس
ــه کارکنان این  ــه دغدغه هم ــت ک ــاله ای اس ــتانی مس پیش بیمارس
ــی و... همه این  ــی، مال ــغلی، جانی، روان ــت. امنیت ش ــتم اس سیس
ــوب می شوند؛ اما  ــیع »امنیت« محس ــی از کلید واژه وس موارد بخش
ــتانی کمتر و یا حتی  حوزه ای از امنیت که در اورژانس پیش بیمارس
ــاله »امنیت فیزیکی« پایگاه های  ــده است، مس اصال به آن توجه نش
ــاده ای. با  ــای اورژانس ج ــگاه ه ــه ویژه پای ــت، ب ــس 115 اس اورژان
ــی می توان به این  ــی، قانونی و آیین نامه ای، به راحت ــی منطق نگاه
ــغلی  ــس 115 به یک ردیف ش ــای اورژان ــه پایگاه ه ــید ک ــه رس نتیج
نگهبان )و سرایدار( نیازمند است که متاسفانه این ردیف شغلی یا در 
ــده و یا مورد غفلت و کم لطفی  ــتخدامی آورده نش آیین نامه های اس
ــتانی با  ــگاه اورژانس پیش بیمارس ــت. در 2180 پای ــرار گرفته اس ق
حسابی سرانگشتی می توان گفت که باالی نود درصد از پایگاه های 

115 فاقد نگهبان و امنیت فیزیکی الزم هستند.

میان نوشت: حدود یک ماه پیش با یکی همکاران سابقه باالیمان که 
ــوب می شود شیفت اورژانس  ــوتی برای خودش محس دیگر پیشکس
جاده ای بودم. همکارم که متاهل است و سه فرزند دارد پس از مدت 
ــفید- به قول خودش  ــط و وام و گرفتاری یک ال.نود س ها با کلی قس
ــید حقیقتا  ــین می رس ــک- خریده بود و اینقدر که به این ماش عروس
ــب به  ــاعت یازده ش ــوخت! حدود س ــین خودم س من دلم برای ماش
ــک بیمار قلبی بدون همراه در  ــدیم که موردمان ی ماموریتی اعزام ش
ــده رسیدیم و هر چه  ــده بود. به محل اعالم ش ــی پرت اعالم ش آدرس
ــروض نبود. دقایقی  ــری از بیمار مف ــرس و جو کردیم خب ــتیم و پ گش
ماندیم تا مطمئن شدیم که موردمان یک ماموریت کاذب است و پس 
ــت  ــت، بی خبر از بالیی که داش ــام و لغو ماموری ــه مرکز پی ــالم ب از اع
سرمان می آمد بدون هیچ عجله ای به پایگاه برگشتیم. آمبوالنس را 
ــتم پیاده می شدم که ناگهان  ــگی پارک کردیم. داش در جای همیش
سر و صدای همکارم بلند شد. رفتم نزدیک تر دیدم همکارم از شدت 
عصبانیت به زمین و زمان بد و بیراه می گوید. ماشینش را که برانداز 
ــی اش را با کلید  ــفید پنجاه میلیون ــردم دیدم دور تا دور ال.نود س ک
خط انداخته اند. دم در ورودی پایگاه را چک کردم و متوجه شدم که 
ــگ را هم چک  ــد. توی پارکین ــی دم در بوده را برده ان ــر چه دمپای ه
ــدم دو تا طی نخی داشته ایم که آن را هم برده اند.  کردم و متوجه ش
ــیم پایگاه، با خود  ــم پرید و یادم افتاد به تجهیزات بی س ــان رنگ ناگه
گفتم: ای وای که بیچاره شدیم از فردا روز نوبتی باید برویم حراست 
علوم پزشکی و اداره اطالعات جواب پس بدهیم برای بی سیمی که 
ــی کنند. درب  ــتفاده م ــه نقطه ای از آن سوءاس ــت در چ معلوم نیس
ــدا دزد محترم یا  ــکر خ ــدم که ش اصلی پایگاه را باز کردم و داخل ش
ــته بود یا نتوانسته بود به داخل پایگاه نفوذ کند. نفس راحتی  نخواس
ــرص می خورد. آب  ــکارم همچنان عصبانی بود و ح ــیدم اما هم کش
خنکی به دستش دادم تا عصبانیتش فروکش کند. حاال بماند که آن 
ــب را تا صبح خوابش نبرد که البته حق هم داشت زیرا این مساله  ش
ــت. فردای آن روز  ــک میلیون تومانی ضرر مالی برایش داش حدود ی
ــرقت رخ داده را تنظیم کردیم و به مسئول باالدستی  ــی از س گزارش
ــرقت  ــده همه مصرفی بودند و چون س ــرقت ش مان دادیم. موارد س
ــت.  ــگاه نیس ــه پاس اموالی نبود مدیریت گفت نیازی به صورت جلس
جبران خسارت وارد شده به خودروی ال.نود همکارم نیز اصال جای 

صحبت نداشت و آبی بود که ریخته شده بود.

ــه خصوص جاده ای،  ــه پایگاه های اورژانس 115 ب ــت: اینک پی نوش
فاقد امنیت فیزیکی الزم است که هیچ شکی در آن نیست؛ اما اینکه 
ــت که  ــوالی اس ــکل به فکر چاره نبوده ایم، س چرا برای حل این مش
ــئوالن به آن پاسخ دهند. شاید استخدام یک نیروی انسانی  باید مس
ــت کمبود  ــا وضعی ــگاه اورژانس ب ــر پای ــرای ه ــان ب ــوان نگهب ــه عن ب
ــد؛ اما نصب یک  ــی بیجا به نظر بیای ــدید فعلی، توقع ــانی ش نیروانس
ــع زیادی  ــدارد اصال توق ــه زیادی هم ن ــته که هزین ــن مدار بس دوربی
ــتی برای تخمین هزینه نصب یک  ــت. اگر یک حساب سرانگش نیس
ــب و مصرف  ــه کل هزینه نص ــیم خواهیم دید ک ــته باش ــن داش دوربی
اینترنت ساالنه آن، یک صدم درصد از اعتبارات دانشگاه های علوم 
ــته با تمام سیستم  ــکی نیز نخواهد بود. بهترین دوربین مدار بس پزش
ــا کمتر از پنج  ــک پایگاه – نهایت ــب برای فضای ی ــای جانبی –مناس ه
میلیون تومان هزینه دارد که حداقل ده سال هم گارانتی و وارنتی و 
ــت. اینترنت هم که برای اکثر پایگاه ها  خدمات پس از فروش داراس
ــاب اینترنت نامحدود حجمی با سرعت  ــده است. یک حس فراهم ش
مناسب انتقال دیتای تصویر هم نهایتا ماهانه به صد هزار تومان نمی 
رسد که برای یک سال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده در بدترین 
ــع کل هزینه نصب و  ــون تومان. جم ــود دو میلی ــت ممکن می ش حال
انتقال دیتای تصویر برای یک سال، هفت میلیون تومان هم نخواهد 

بود.

ــی – و در پی آن  ــا تامین امنیت فیزیک ــوال و نتیجه پایانی: آی ــا س و ام
ــل 6 نفر نیروی  ــس 115 )با حداق ــک پایگاه اورژان ــت روانی- ی امنی

انسانی(  برای یک دانشگاه ارزش ندارد؟!

                          من این حروف نوشتم چنان که غیرندانست

                          تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

سرمقاله

عباس نظریان

گفت وگو

سخن رهبری
ــتاران عزیز در سرتاسر کشور و از خداوند متعال مسئلت می کنم که به شماها کمك کند و توفیق بدهد تا این  ــید عرض می کنم به همه ی پرس بنده خسته نباش
ــاءا...  ــما را مأجور کند و ان ش ــیله ی کرام کاتبان، در ثبت الهی محفوظ بدارد و ش ــغل خود و کار خود انتخاب کرده اید، به وس ــما برای ش ارزش واالیی که ش

عاقبت به خیر باشید.

تکنسین اورژانس 115 یاسوج در گفت و گو با یک.یک.پنج:
ب�ا تم�ام وج�ود خواهش می کن�م مش�کالت معیش�تی و رفاهی 

اورژانس 115 را حل کنند
زوج اورژانسی یاسوجی از مشکالت و البته شیرینی کار در 115 می گویند

فاطمه حیدری
      روزنامه نگار
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رئیس اورژانس 115 آذربایجان شرقی:

ــای  ــه آمبوالنس ه ــر ب ــتان های برف گی ــز اس تجهی
کمک دار یک ضرورت است

ــرقی با  ــرقی ش رئیس اورژانس 115 آذربایجان ش
اشاره به مشکالت اورژانس 115 در نقاط برف گیر 
دو  ــای  آمبوالنس ه ــود  نب ــت:  گف ــتان  اس ــن  ای
ــتان  ــن اس ــی در ای ــکل اساس ــه مش ــیل ب دیفرانس
ــت که  ــت. رجایی افزود: مدتی اس ــده اس تبدیل ش
تعداد محدودی آمبوالنس دو دیفرانسیل در اختیار 
ــتان  اس ــکی  پزش ــای  فوریت ه و  ــت  مدیری ــز  مرک
قرارگرفته و متأسفانه به علت نبود مجوزهای الزم و 
ــان  ــری از آن ــکان به کارگی ــماره گذاری ام ــدم ش ع
ــان به وضعیت پایگاه های اورژانس در  ــت. ایش نیس
ــان کرد: خوشبختانه  ــتان اشاره و خاطرنش این اس
ــیار محدود بوده و از 97  ــتان بس کانکس در این اس
ــت که برای  ــا 3 پایگاه کانکس اس ــگاه ثابت تنه پای
ــوز الزم  ــاختمان مج ــا به س ــن کانکس ه ــل ای تبدی
ــتان  ــس اورژانس 115 اس ــت. رئی ــده اس گرفته ش
ــرقی همچنین به عملیات های موفق  آذربایجان ش
ــرد و افزود:  ــاره ک ــتان اش ــس هوایی این اس اورژان
ــین های اورژانس موفق  ــی و تکنس ــس هوای اورژان
ــتاهای استان  ــدند، چهار خانم باردار که در روس ش

در محاصره برف بودند را نجات دهند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئیس اورژانس 115 آذربایجان غربی:

آمبوالنس ها به آشیانه مسقف نیاز دارند

ــان غربی نیز یکی از  ــس اورژانس 115 آذربایج رئی
ــا  ــتن آمبوالنس ه ــس را داش ــم اورژان ــای مه نیازه
ــن نوع از  ــرد و گفت: کمبود ای ــک دار عنوان ک کم
ــانی  ــا، اورژانس 115 را در خدمات رس آمبوالنس ه
ــکل مواجه  ــتانی با مش ــر و کوهس ــق برف گی مناط
ــتر  بیش ــزود:  اف ــی  بهرام ــر  باق ــت.  اس ــرده  ک
و  ــتانی  کوهس ــتان  اس ــن  ای ــتان های  شهرس
ــس مجهز دارد.  ــت و نیاز به آمبوالن صعب العبور اس
ــد پایگاه  ــاخت چن ــه اینکه س ــاره ب ــا اش ــی ب بهرام
ــت: در برخی  ــت گف ــت اقدام اس ــس در دس اورژان
ــتند و با  ــتقر هس ــین ها در کانکس مس نقاط تکنس
ــکل است،  توجه به اینکه گرم کردن کانکس ها مش
با برنامه ریزی به دنبال ایجاد ساختمان های جدید 
ــیر بودن  ــتیم. وی بیان کرد: با توجه به سردس هس
ــنگین در  ــق آذربایجان غربی و بارش برف س مناط
کنار پایگاه های اورژانس، باید برای ساخت فضای 
روبسته نیز برای آمبوالنس ها چاره اندیشی شود تا 

ــن  ــداری و به راحتی روش ــب نگه ــی مناس در فضای
ــه خدمات  ــن زمان ارائ ــد در کمتری ــوند تا بتوانن ش
ــاخت پایگاه های  ــزود: باید در س ــان اف دهند. ایش
اورژانس تغییراتی داد و پایگاه هایی با فضای بزرگ 
ــی همچنین  ــود. بهرام ــاخته ش ــات الزم س و امکان
ــین های اورژانس در این  ــختی های کار تکنس به س
ــگران  تالش ــن  ای ــت:  گف و  ــرد  ک ــاره  اش ــتان  اس
ــتقر هستند که در  ــخت کوش در مکان هایی مس س

ــته و مجبور به  ــود نداش ــر گاز وج ــر صف ــرمای زی س
استفاده از بخاری های نفتی و هیتربرقی هستند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئیس اورژانس 115 مراغه:

با کمبود نیرو مواجه هستیم

ــتار تأمین نیروی  رئیس اورژانس 115 مراغه خواس
ــا توجه به  ــد و گفت: ب ــن منطقه ش ــس در ای اورژان
کمبود نیرو در فصل سرما با مشکالت عدیده ای در 
ــانی مواجه هستیم. علی چنگیزی بیان  خدمت رس
کرد: در حال حاضر 10 نیرو در اورژانس 115 این 
ــتند که با راه اندازی دو پایگاه  شهرستان فعال هس
ــد باید این تعداد نیرو به 18 نیرو افزایش یابد.  جدی
ــرما و خدمات شبانه روزی  ــاره به فصل س وی با اش
ــر و صعب العبور گفت:  اورژانس در مناطق برف گی
ــس نیازمند خدمات  ــه نیروهای اورژان در این زمین
ــتند که  ــن خودروهای مجهز هس ــتر و همچنی بیش

باید پیش بینی الزم انجام گیرد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئیس اورژانس 115 کهگیلویه و بویر احمد:

ــین ها در پایگاه های برف خیز یخ  آب شرب تکنس
زده است

ــد نیز  ــه و بویراحم ــس 115 کهگیلوی ــس اورژان رئی
ــچ امکانات تخصصی و  ــتان هی بابیان اینکه این اس
ــوالک و برف  ــانی در ک ــی برای خدمات رس عملیات
ندارد، خواستار تأمین این امکانات توسط اورژانس 
ــد. جالل پوران فر اظهار داشت: یکی از  ــور ش کش
تجهیزات موردنیاز آمبوالنس کمک دار است که در 
شهرستان های بویراحمد و دنا که برف گیر هستند 
ــس در  ــای اورژان ــزود: پایگاه ه ــت. وی اف ــاز اس نی

ــقف هستند و  ــیانه مس مناطق برف گیر نیازمند آش
ــه باید  ــت ک ــی از اولویت هایی اس ــن موضوع یک ای
ــکالت  ــه مش ــر ب ــوران ف ــرد. پ ــرار گی ــه ق موردتوج
ــر این  ــق برف گی ــس در مناط ــین های اورژان تکنس
ــی مواقع آب  ــت: در برخ ــاره کرد و گف ــتان اش اس
ــم یخ زده و برای  ــاز این نیروهای پرتالش ه موردنی
ــزی ویژه  ــا برنامه ری ــد که باید ب ــتفاده آب ندارن اس
ــات  ــن امکان تأمی ــرای  ب ــور  ــس کش اورژان ــط  توس
موردنیاز مناطق برف گیر استان های مختلف کشور 

برنامه عملیاتی طرح ریزی شود. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئیس اورژانس 115 استان چهارمحال بختیاری:

آمبوالنس های کمک دار به ناوگان اورژانس اضافه 
شود

ــتان چهارمحال بختیاری  رئیس اورژانس 115 اس
خواستار تأمین آمبوالنس های کمک دار به ناوگان 
ــاهین  ــد. ش ــور ش اورژانس در مناطق برف گیر کش
ــس در مناطق  ــین های اورژان ــه تکنس ــان اینک بابی
ــتن  ــال بختیاری با داش ــتان چهارمح ــر اس برف گی
کمترین امکانات بهترین خدمات را ارائه می دهند 
اظهار داشت: افزایش امکانات تخصصی، ازجمله 

آمبوالنس های کمک دار که یک ضرورت است باید 
موردتوجه قرارگرفته و تأمین شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئیس اورژانس 115 همدان:

ــرای خرید تجهیزات رفاهی جهت  نیازمند اعتبار ب
فصول سرد سال هستیم

ــاره به  ــا اش ــز ب ــدان نی ــس 115 هم ــس اورژان رئی

خدمات این مرکز در مناطق برف گیر استان گفت: 
برای ارائه خدمات به موقع، نیازمند آمبوالنس های 
استاندارد و کمک دار هستیم. وی افزود: اورژانس 
تمام بیمارستان ها موظف شده اند در قالب آمادگی 
ــته باشند تا در  هر بحران، آب و برق اضطراری داش
ــوند. در اورژانس  ــکل مواجه نش زمان بحران با مش
پیش بیمارستانی نیز برنامه ریزی طوری انجام شده 
ــدادی در گردنه های حادثه خیر  تا خدمات ویژه ام
ــکالت پیش روی  ــاره به مش ــود. وی با اش ــه ش ارائ
ــین های اورژانس خاطرنشان کرد: برخی از  تکنس
ــگر در مناطق صعب العبور گرفتار  این مردان تالش
ــتند در آن منطقه ماندگار  ــده و مجبور هس برف ش
ــس نیاز به  ــای اورژان ــی از پایگاه ه ــوند. در برخ ش
ــن مهم  ــد ای ــت و بای ــک دار اس ــای کم آمبوالنس ه
ــی گفت: همچنین  ــرار گیرد. معصوم موردتوجه ق
ــتان همدان نیازمند خودرو فرماندهی اورژانس  اس
ــوان یک  ــف به عن ــات مختل ــه خدم ــت و در ارائ اس
ضرورت باید دنبال شود تا بتوان بهترین خدمات را 
ــتار  ــه ارئه کرد. وی همچنین خواس ــل حادث در مح
ــد  خری ــرای  ب ــاری  اعتب ــای  ردیف ه ــاص  اختص
ــرای  ب ــب  مناس ــی  رفاه و  ــکی  پزش ــزات  تجهی

تکنسین های اورژانس شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئیس اورژانس 115 گیالن:

ــتانی اختصاص  ــرای طرح های زمس اعتبار ویژه ب
یابد

ــاره به وضعیت  ــس 115 گیالن با اش ــس اورژان رئی
مناطق برف گیر و تأمین امکانات خدمات رسانی در 
ــه تهیه آمبوالنس های  اورژانس گفت: در این زمین
ــت. وی افزود: با  کمک دار در برنامه قرارگرفته اس
ــی جهت  ــات رفاه ــه خدم ــدید ب ــه نیاز ش ــه ب توج
ــین ها، تأمین تجهیزات الزم برای افرادی که  تکنس
در مناطق صعب العبور و برف گیر هستند در برنامه 
قرار گرفت. محمدی خاطرنشان کرد: هیچ مشکل 
ــت و با  ــتان نیس ــرف در این اس ــی از لحاظ ب خاص
ــد آمبوالنس های  ــورت گرفته، تنها بای اقدامات ص
ــنهاد  ــود. وی تصریح کرد: پیش کمک دار اضافه ش
این است اورژانس کشور هر سال اعتبار ویژه ای در 
ــرما  ــتر با برف و س ــرما به مراکزی که بیش ــل س فص
ــتند اختصاص دهد تا در تأمین امکانات  درگیر هس

با مشکل مواجه نشوند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئیس مرکز اورژانس 115 استان البرز:

ــب  ــین ها در پایگاه ها مناس ــت رفاهی تکنس وضعی
فصل سرما نیست 

ــرز گفت:  ــتان الب ــز اورژانس 115 اس ــس مرک رئی
ــین ها و کارکنان اورژانس مورد  توجه به رفاه تکنس
ــول به ویژه فصل  ــه باید در تمام فص ــت ک مهمی اس
ــرما موردتوجه قرار گیرد. مهرداد بابایی با اشاره  س
ــس در پایگاه های  ــین های اورژان ــالش تکنس ــه ت ب
ــهری و جاده ای در فصل سرما خاطرنشان کرد:  ش
ــب  ــین ها در پایگاه ها مناس ــت رفاهی تکنس وضعی
ــکالت این  ــرای برطرف کردن مش ــد ب ــت و بای نیس
ــود. وی افزود:  ــدی ش ــالش اقدامی ج ــردان پرت م
ــوده در  ــتگاه های فرس ــازی ایس طرح تعمیر و بازس
ــزی به  ــک برنامه ری ــا ی ــا ب ــه ت ــتور کار قرارگرفت دس
ــا آغاز فصل  ــد. هم زمان ب ــتانداردهای الزم برس اس
ــا تأمین و  ــی در پایگاه ه ــزات گرمایش ــرما تجهی س
ــکل گرمایش آمبوالنس ها رفع و به زنجیر چرخ  مش
ــک به تجهیز  ــتار کم ــده اند. بابایی خواس مجهز ش
ــه  ــروز آنچ ــزود: ام ــد و اف ــس ش ــای اورژان پایگاه ه
ــس  اورژان ــد در  بای ــم  ــوع مه ــک موض ی ــوان  به عن
ــز اورژانس به  ــز مراک ــرد تجهی ــرار گی ــه ق موردتوج

آمبوالنس های کمک دار است.

حرارت خدمت

مانور میدانی حادثه ترافیکی پر تلفات، در مرکز اورژانس آذربایجان غربی برگزار شد
باقر بهرامی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان آذربایجان غربی  ضمن اعالم این خبر گفت: مانور میدانی حادثه ترافیکی پر تلفات در 
محور شهید کالنتری کیلومتر 12 بعد از کارخانه لوله نورد با اطالع یکی از شهروندان به اورژانس 115 آغاز شد. به محض اطالع به مرکز پیام اورژانس 115 
و تائید خبر، سیستم هشدار سریع Eoc فعال و اطالع رسانی به سازمان های دخیل اعم از 112، 125، 110، پلیس راه انجام شد. مرکز پیام اورژانس 115 
به نزدیک ترین پایگاه، جهت تریاژ مصدومین اعالم مأموریت کرده و بعد از گزارش اولیه از صحنه حادثه، اتوبوس آمبوالنس و پایگاه های 5، 9 و 10 فوریت های 
پزشکی به محل حادثه جهت انجام تریاژ، درمان و انتقال مصدومین اعزام شدند. الزم به ذکر است که این مانور در ابتدای آذرماه سال جاری صورت پذیرفت.

حرارت خدمت... در سرمای زیر صفر
اینجا پایگاه اورژانس دونا ... هشت درجه زیر صفر

یخ زدگی آب مقطر صافی اکسیژن و عدم 
صفحه کیلومتر آمبوالنس: 8 در جه زیر صفرعدم وجود آشیانه مسقف و یخ زدگی آمبوالنسکارایی سیستم اکسیژن رسانی آمبوالنس

پایگاه جاده ای دونا - مازندران

علی شاهسون
      روزنامه نگار

روابط عمومی اورژانس 115 البرز

روابط عمومی اورژانس 115 مازندران
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ــب مدیریتی  ــل؛ قل ــام باب ــز پی مرک
اورژانس

ــدار ما با  ــل اولین دی ــه باب ــفر ب در س
ــا دو تن از  ــام بود و در آنجا ب مرکز پی
کارکنان به صحبت نشستیم. این دو 
ــئولیت های دیسپچ  نفر که تمام مس
ــک زوج جوان  ــام می دادند، ی را انج
بودند. خانم متین مسیح پور و آقای 
ــه اتفاق  ــی زاده ک ــت عل ــم دوس میث
در  ــنایی  آش ــان  زندگی ش ــنگ  قش
و  ــود  ب ــان  ازدواجش و  کار  ــط  محی
ــانحه ای بود که  بدترین اتفاق هم س
برای آقای دوست علی زاده در حین 
ــد از  ــود و بع ــده ب ــت پیش آم مأموری

ــبی حاال در مرکز  بهبودی نس
ــغول به کار بود. مرکز  پیام مش
پیام دارای مشکالتی ازجمله 
در  ــک  پزش ــتقرار  اس ــدم  ع
ــداد  ــودن تع ــم ب ــپچ و ک دیس
ــیفت دو نفر(  ــر ش ــنل )ه پرس
ــا  ب ــفر  س ــول  ط در  ــه  ک ــود  ب
صحبتی که با دکتر محمد پور 
ــل و مدیر  ــس اورژانس باب رئی
پرستاری داشتیم این مشکل 
ــر  ــه ه ــر )ب ــد و دو نف ــع ش رف
ــه  اضاف ــر(  نف ــک  ی ــیفت  ش

گردید.

ــل  باب ــای  ه ــه  بچ ــکالت  مش
دردهای مشترکی بود

شهر بابل 10 پایگاه اورژانس 
 7 و  ــهری  ش ــگاه  پای  3 دارد؛ 

پایگاه جاده ای. هر پایگاه شهری بر 
ــهری و پایگاه های  ــم ش ــاس تراک اس
ــاس فواصل و پرتردد  جاده ای بر اس
ــده بود. شب اول اقامت  بودن بنا ش
در بابل از هر 3 پایگاه شهری بازدید 
ــیفت به  ــین های ش کردیم و با تکنس
ــا صمیمانه و  ــتیم. آن ه گفتگو نشس
از  و  دل  درد  ــا  م ــا  ب ــه  صادقان
ــت کردند که دو  ــان صحب مشکالتش
مورد بین تمام آنان مشترک بود: 1- 
ــکالت اقتصادی )حقوق و مزایا،  مش
ــق  ح و  ــا  کارانه ه ــا،  قرارداده ــوع  ن
ــت  امنی ــکالت  مش  -2 ــره وری(  به

فیزیکی

ــتان مانند تکنسین های  بیشتر دوس
ــهرها از عدم حمایت گله مند  سایر ش
ــه کتک خورده  بودند. بارها درصحن
ــیب شده بودند و یا  بودند و دچار آس
از آن ها شکایت شده بود و خودشان 

مسائل را حل کرده بودند.

ــودگی  ــتان تکراری فرس باز هم داس
آمبوالنس ها

از دیگر مشکالت کمبود نیرو مطرح 
ــه  ک ــی  نیروهای از  ــتفاده  اس و  ــد  ش
ــتند.  نداش ــا  فوریت ه ــص  تخص
ــر  دیگ از  ــا  آمبوالنس ه ــودگی  فرس
ــر کند  ــود که عالوه ب ــب آنان ب مصائ

ــانی، باعث عدم  ــردن خدمات رس ک
ــود.  ــز می ش ــین ها نی ــت تکنس امنی
و  ــت  اینترن ــا  پایگاه ه از  ــدام  هیچ ک
ــام  تم ــد.  ندارن ــه  رایان ــتم  سیس
ــر  ب ــالوه  ع ــه  ک ــین هایی  تکنس
ــای  ــهری در پایگاه ه ــای ش پایگاه ه
ــی شیفت  جاده ای به صورت چرخش
ــکالت پایگاه های  ــد، از مش می دادن
ــد عدم  ــد؛ مانن ــز گفتن ــاده ای نی ج

و  ــی  سرمایش ــتم  سیس ــتن  داش
ــب، عدم حصار در  ــی مناس گرمایش
ــا و... اما نکته مثبت  بعضی پایگاه ه
این بود که تمام پایگاه های جاده ای 
ــکالت  مش و  ــتند  داش ــاختمان  س
ــتند. در  ــی در کانکس را نداش زندگ
ــرات  خاط و  ــی  چای ــا  ب ــا  پایگاه ه
ــی  مهربان و  کار  از  ــان  شیرینش
ــا  ــتند از م ــه داش ــری ک بی حدوحص

پذیرایی کردند.

ــرخ نگه  ــیلی س ــورت خود را با س ص
داشته ایم!

در مرحله بعد به بازدید از بیمارستان 
ــز  مرک ــه  ک ــم  رفتی ــتی  بهش ــهید  ش
ــای اباذر  ــا آق ــود و ب ــل ب ــای باب تروم
ــا، رئیس بیمارستان و  اکبرزاده پاش
ــتیم. ــی داش ــنل گفتگوی ــایر پرس س
ــر  ذک ــا  ب ــا  پاش ــرزاده  اکب ــای  آق
ــتان  بیمارس ــورد  م در  ــی  توضیحات
ــن 200 تا  ــا در طول روز بی ــت: م گف
ــم. با این  ــی داری ــورد ترومای 250 م
حجم، کمبود نیرو به شدت احساس 
ــورت خود را  ــا عمال ص ــود و م می ش
ــا  ــم. ب ــه می داری ــرخ نگ ــیلی س باس
ــا مواج هایم که با  ــود تخت و فض کمب
ــرح  )ط ــه  وزارتخان ــد  جدی ــرح  ط
ــترش( در حال پیگیری رفع این  گس

مشکل هستیم.

ــل  باب ــتی  بهش ــهید  ش ــتان  بیمارس
تعامل خیلی خوبی با 115 داشت و 

تمام تکنسین ها رضایت داشتند. 

بزرگ ترین بیمارستان شمال کشور

ــس  ــش اورژان ــد از بخ ــد از بازدی بع
ــمت  س ــه  ب ــتی  بهش ــتان  بیمارس
ــه  ک ــم  رفتی ــی  روحان ــتان  بیمارس

ــتان شمال کشور  بزرگ ترین بیمارس
ــاس جغرافیای ساخت  است و بر اس
ــش از نیمی از  ــی بود که بی به صورت
ــش می داد.  ــهر بابل را پوش مردم ش
ــت  تخ  511 ــی  روحان ــتان  بیمارس
داشت که 35 تخت آن را به اورژانس 
در  ــعی  س و  ــود  ب داده  ــاص  اختص
افزایش ده الی پانزده تخت دیگر به 

این بخش را داشت.

ــتین مرکز  ــس 115 بابل نخس اورژان
اورژانس در استان است

ــس فوریت های  رئی احمد محمدپور 
بابل که از هیچ کمک و راهنمایی به 
ــا  بازدیده در  و  ــرد  نک ــذار  فروگ ــا  م
ــرد در  ــا را همراهی می ک ــخصا م ش
ــز  ــرد: مرک ــوان ک ــا عن ــا م ــو ب گفتگ
ــل  باب ــکی  پزش ــای  فوریت ه
قدیمی ترین مرکز استان است و کار 
ــال 1374  خود را با یک پایگاه در س
آغاز نموده و اکنون دارای 10 پایگاه 
می باشد و در حال حاضر حدود 35 
تکنسین عملیاتی داریم. محمد پور 
ــه حرف های ما گوش داد و  با دقت ب
ــنل را با او در میان  ما مشکالت پرس
ــنلش  ــتیم. وی حق را به پرس گذاش
ــکل مرکز پیام را با پیگیری  داد و مش
تا روز آخر حضور ما حل کرد. ایشان 

ــه عدم  ــای خود ب ــن صحبت ه در بی
ــتقل اورژانس اشاره  عامل مالی مس
ــکالت در  کرد و گفت: بعضی از مش
ان  و  ــت  ــترک اس ــور مش ــام کش تم
ــئولین حل  ــاءا... که با عنایت مس ش

شود.

ــس 115  ــه اورژان ــگاه جدید ب 5 پای
بابل افزوده خواهد شد

ــی صورت  ــفر خود ترتیب ــول س در ط
ــگاه علوم  ــس دانش ــا رئی ــت تا ب گرف
ــر ربیعی  ــید مظف ــل، س ــکی باب پزش
ــردی  م ــیم.  باش ــته  داش ــداری  دی
ــش  ــان اتاق ــه از چیدم ــمند ک دانش
ــوان به تواضع او پی برد. رئیس  می ت
ــکی بابل  ــگاه علوم پزش دانش
از  ــی  اجمال ــی  معرف ــن  ضم
ــگاه، به صحبت در مورد  دانش
ــت:  پرداخ ــهر  ش ــس  اورژان
ــد به  ــگاه جدی ــه زودی 5 پای ب
ــای 115 می افزاییم،  پایگاه ه
ــور روزانه 40 تا  ــس به ط اورژان
45 و ماهانه  1200 تا 1300 
و  ــد  می ده ــام  انج ــت  مأموری
ــی با  ــای باالی ــداد تماس ه تع
ــود. در  مرکز پیام گرفته می ش
حال حاضر 17 آمبوالنس و 1 
آمبوالنس  ــوس  اتوب ــتگاه  دس
ــع بحرانی  ــرای مواق ــز ب مجه

داریم.

ــؤال ما در مورد  او در پاسخ س
ــته فوریت ها در  عدم وجود رش
دانشگاه بابل گفت: مایل به این کار 
ــت ما بر کیفیت  ــتیم، اما سیاس هس
ــت را در رأس قرار  ــت و فعال کمی اس

نمی دهیم.

ــم  رغ ــی  عل ــه  ک ــی  های ــین  تکنس
مشکالت؛ گرم و صمیمی هستند

ــوزش در مدارس پیرامون  در بابل آم
ــری  پیگی ــدی  به طورج ــس  اورژان
ــد  بازدی ــاهد  ش ــا  م و  ــد  می ش
ــتانی ها و مدارس ابتدایی  پیش دبس
از مرکز فوریت ها بودیم. در اختتامیه 
ــتگان  ــفر خود با دو تن از بازنشس س
اورژانس بابل گفتگویی لذت بخش و 
بسیار جالب انجام دادیم که به زودی 
ــد  خواهی ــریه  نش ــن  همی در  را  آن 
ــتگان مرکز  ــد. در بین بازنشس خوان
ــاخت  ــود که س ــردی ب ــل بزرگ م باب
ــیاری از پایگاه های بابل به همت  بس
و تالش او انجام شده بود که در آینده 
ــان  ــل نیز با ایش ــی مفص ــپ و گفت گ
خواهیم داشت. سفر بابل، خاطرات 
ــت.  ــا به جا گذاش ــرای م ــی را ب خوب
مردمی بسیار مهمان نواز و خونگرم و 
ــین هایی که اگرچه مشکالت  تکنس
ــان و دل و  ــا باج ــتند ام ــادی داش زی
ــردم، صمیمانه و  ــاد به دعای م اعتق

پرانرژی خدمت می کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل:

زمان حضور بر سرصحنه، در اورژانس بابل کاهش یافت
شروع خدمات موتورالنس در بابل

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــا و  ــه فعالیت ه ــاره ب ــا اش ــل ب باب
ــز مدیریت  ــب مرک ــات مناس خدم
ــکی بابل  حوادث و فوریت های پزش
ــای  برنامه ریزی ه ــا  ب ــت:  گف
ــر  ــور بر س ــان حض ــق زم موف
ــس  ــط اورژان ــه، توس صحن
ــه  ــل کاهش یافت باب

ــت. اس

ربیعی در گفت وگو با یک. یک. پنج اظهار داشت: تکنسین های 
ــهری در مدت زمان شش تا هفت  اورژانس در بابل در حوادث ش
دقیقه و در حوادث جاده ای در مدت زمان 9 تا 10 دقیقه بر سر 
ــعه امکانات  ــه توس ــان اینک ــوند. وی بابی ــر می ش ــه حاض صحن
ــا توجه به ما  ــت افزود: ب ــس بابل در برنامه قرارگرفته اس اورژان
ــع درصحنه حوادث  ــس بابل و حضور به موق ــت های اورژان موری

ــت. ــت اقدام اس ــهری تهیه موتور آمبوالنس ها در دس ش

ــتان بابل به فعالیت های  ــکی شهرس ــگاه علوم پزش رئیس دانش
ــرد: مراکز اورژانس  ــاره و بیان ک ــتانی نیز اش ــس بیمارس اورژان
ــر جمعیت  ــدود 530 هزار نف ــگاه به ح ــن دانش ــتانی ای بیمارس
ــتان های هم جوار و حتی استان های  ــایر شهرس ــتان و س شهرس

ــایه ارائه خدمات می دهند. همس

ــه  ــرد: در حال حاضر از 10 پایگاه اورژانس س ــی تصریح ک ربیع
ــت که یکی از این  ــهری و 7 پایگاه جاده ای در بابل اس پایگاه ش
ــت. وی افزود: پایگاه های  ــتقر اس ــگاه مس پایگاه ها نیز در دانش
ــبت به جمعیت تناسب مناسبی دارد و ساخت پنج  اورژانس نس
ــهری نیز در  ــاده ای و دو پایگاه ش ــگاه ج ــه پای ــامل س ــگاه ش پای

ــت. ــت اقدام اس دس

ــان کرد: اورژانس  ــگاه علوم پزشکی بابل خاطرنش رئیس دانش
ــس  آمبوالن ــوس  اتوب ــتگاه  ــک دس ی و  ــس  آمبوالن  17 از  ــل  باب
ــات درمانی  ــه خدم ــع بحران ارائ ــه در مواق ــت ک ــوردار اس برخ

ــتند. ــب هس مناس

ــز مدیریت  ــای خدماتی مرک ــاری از فعالیت ه ــی با ارائه آم ربیع
حوادث و فوریت های پزشکی بابل گفت: از ابتدای فروردین ماه 
ــال تاکنون بیش از 70 هزار بار زنگ اورژانس به در بابل به  امس
صدا درآمدهاست و نیروهای اورژانس حدود 11 هزار مأموریت 
ــداد  تع از  ــفانه  متأس ــزود:  اف وی  ــد.  داده ان ــام  انج ــون  تاکن را 
ــل 11 هزار و 354  ــده با اورژانس 115 باب تماس های برقرارش
ــازی، کمتر  ــت بافرهنگ س ــت که امید اس مورد مزاحم بوده اس

ــیم. ــاهد این موضوع در جامعه باش ش

ــکی بابل همچنین در گفتگوی خود  ــگاه علوم پزش رئیس دانش
ــگاه علوم پزشکی  ــگاه اشاره و گفت: دانش ــوابق این دانش به س
ــتین دانشگاه شمال کشور است که در سال 62 بنای  بابل نخس

ــد. ــته ش آن گذاش

ــرت آیت ا...  ــا حمایت های حض ــگاه ب ــی افزود: این دانش ربیع
ــکده  ــژاد طبری با کاربری دانش ــر احمد خالق ن ــی و دکت روحان
ــال 1364 با 50 دانشجو پزشکی فعال شد.  ــکی از س علوم پزش
ــی و  ــای علم ــی از قطب ه ــگاه یک ــن دانش ــه ای ــان اینک وی بابی
ــه هزار و 800  ــور گفت: در این دانشگاه حدود س ــکی کش پزش

ــتند. ــجو و 314 عضو هیئت علمی فعال هس دانش

ــگاه علوم پزشکی بابل گفت: این دانشگاه در رشته  رئیس دانش
ــکی، پیراپزشکی، طب سنتی  ــکی ودندانپزش های متعدد پزش
ــتاری فاطمه زهرا )س( شهرستان  ــکده پرس ــتاری) دانش ،پرس
ــته  11رش و  ــی...   توانبخش و  ــی  پرتودرمان ــی،  مامای ــر،  رامس
تخصصی بالینی و همچنین در دو رشته فوق تخصصی نوزادان 

ــاالن فعالیت دارد. ــی.یو  بزرگس و آی.س

ــکده طب سنتی بابل نیز در شمال کشور بی  ربیعی گفت: دانش
نظیر بوده و به ارائه خدمات مختلف می پردازد. وی افزود: وی 
ــگاه  ــه ظاهر یک دانش ــکی بابل ب ــوم پزش ــگاه عل ــزود: دانش اف
ــت اما درمان بخش اعظم بیماران غرب استان  ــتانی اس شهرس
مازندران را پوشش داده و در رشته های مختلف درمانی مکمل 

ــت. ــور اس ــمال کش ــگاه های ش خوبی برای دانش

ــر  ب ــالوه  ع ــزود:  اف ــل  باب ــکی  پزش ــوم  عل ــگاه  دانش ــس  رئی
ــگاهی در بابل  ــتان های تخصصی و فوق تخصصی دانش بیمارس
ــه  ــت ک ــر اس ــری بابلس ــز در 20 کیلومت ــری نی ــتان دیگ بیمارس
ــیمی درمانی  ــی پرتودرمانی و ش ــتان تخصص ــوان بیمارس به عن
ــمال کشور تحت نظر این دانشگاه به ارائه خدمت به بیماران  ش

ــردازد. می پ

خیال می کنم / در آب های جهان 
قایقی است / و من -مسافر قایق- 
ــرود زنده  ــال است / س هزارها س
ــه گوش  ــن را ب ــای که دریانورده
ــم / و  ــول می خوان ــای فص روزنه ه
ــفر به کجا  ــم / مرا س پیش می ران
ــان قدم ناتمام  می برد؟ / کجا نش
ــد کفش به  ــد؟ / و بن ــد مان خواه
ــوده  ــت های نرم فراغت گش انگش

خواهد شد؟

ــفر بستیم تا تمام مراکز  کوله بار س
ــم،  ببینی ــک  نزدی از  را  ــوادث  ح
ــان را بشنویم و جنس  حرف هایش

مشکل شان را لمس کنیم و آن ها 
ــس نماییم. نه  ــریه منعک را در نش
ــرای حل  ــزه گریم و ب ــه معج اینک
ــت  ــراغ جادو در دس ــکالت چ مش
ــدای  ص ــه  همین ک ــا  ام ــم؛  داری
ــدن  ش ــفته  آش ــدر  به ق ــفرمان  س
ــود همین  ــد ب ــان بلن خواب هایش
ــالت خویش  کفایت می کند تا رس
ــانده باشیم. در این  را به انجام رس
ــم.  ــل رفتی ــهر باب ــه ش ــفرنامه ب س
ــهر  ش ــن  دومی ــل  باب ــتان  شهرس
ــاری  ــد از س ــدران بع ــتان مازن اس
ــت  عل ــه  ب ــه  ک ــهری  ش ــت.  اس

ــش  مطبوع و  ــف  لطی ــوای  آب وه
عالوه بر جمعیت ثابت آن، ساالنه 
ــفر  ــهر س ــر به آن ش ــا نف میلیون ه
ــد و همین باعث باال رفتن  می کنن
ــهر  ش آن  ــس  اورژان کاری  ــم  حج

می شود.

ــل  باب در  ــت  اقام کاری  روز  دو 
ــی  ــتاوردهای خوب ــتیم و دس داش
ــه  ــا ک ــرای م ــم ب ــد. ه ــل آم حاص
ــی  خیل ــای  بازدیده و  ــا  گفتگوه
ــم برای  ــم و ه ــام دادی ــی انج خوب
ــه از تریبون  ــهر ک اورژانس این ش
نشریه یک. یک. پنج پیشرفت ها و 

مشکالت خود بیان کردند. هدف 
ــه اول  ــفرها در درج ــن س ــا از ای م
ــنایی تکنسین ها و مسئولین با  آش
ــایر مراکز کشور است. با انتشار  س
ــفرنامه سعی در رفع برخی  این س
ــتان مسئولین  از مشکالت به دس
گرامی داریم. از همین جا از تمام 
مسئولین و پرسنل علوم پزشکی و 
مرکز فوریت های شهرستان بابل، 
ــکاری صمیمانه ای که با  بابت هم

ما داشتند تشکر می کنیم.

 رئیــــــــس اورژانـــــــــس 115 بابــــــل 
مطرح کرد

مراکز حوادث نیازمند سیستم 
مالی مستقل هستند

ــای  ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی
ــین های  ــه اینکه تکنس ــاره ب ــکی بابل با اش پزش
ــت و درمان  ــس خط مقدم معاونت بهداش اورژان
ــابه  ــکل عمده و مش ــروز مش ــت: ام ــتند گف هس
ــل مالی  ــتن عام ــور نداش ــس کش ــز اورژان مراک

مستقل است.

ــابقه های  ــوتان و باس ــور یکی از پیشکس محمدپ
ــور  ــون به ط ــال 74 تاکن ــور، از س ــس کش اورژان
ــغول خدمت  ــتمر در مرکز اورژانس بابل مش مس
ــا یک.یک.پنچ گفت:  ــو ب ــت. وی در گفت وگ اس
ــاب مالی در مراکز  اگر در خصوص عامل ذیحس
اورژانس چاره اندیشی شود بسیاری از چالش ها 
ــه  ــور ب ــود. محمدپ ــرف می ش ــکالت برط و مش
ــاره  ــی اورژانس 115 بابل و خدمات آن اش معرف
از  ــی  یک ــل  باب  115 ــس  اورژان ــزود:  اف و  ــرد  ک
ــور دارای سه پایگاه  فعال ترین اورژانس های کش
ــهری و هفت پایگاه جاده ای است. وی بابیان  ش
ــز  مرک ــن  ای در  ــال  فع ــای  نیروه ــام  تم ــه  اینک
ــکی، پرستاری،  فارغ التحصیل فوریت های پزش
ــت: در حال  ــتند گف ــبری و اتاق عمل هس هوش
ــز  ــن مرک ــی در ای ــین عملیات ــر 35 تکنس حاض
ــگاه  ــاعدت و همراهی دانش ــه با مس ــد ک فعال ان
ــی  ــای اختصاص ــل از دوره ه ــکی باب ــوم پزش عل
ــت جاده های  ــده اند. وی به وضعی بهره منده ش
ــان کرد:  ــاره و خاطرنش ــه بابل اش ــی ب مواصالت
ــه چند دهه  ــتان متعلق ب ــای این شهرس جاده ه
ــم و  ــرای ترمی ــد ب ــت و بای ــک اس ــل و پرترافی قب
ــاهد  ــود تا ش ــدن آن اقدام جدی ش ــراه ش بزرگ

کاهش سوانح و حوادث ترافیکی بود.

ــای  ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی
ــه  ــط روزان ــه متوس ــان اینک ــل بابی ــکی باب پزش
ماموریت اورژانس 115 بابل 45 تا 56 ماموریت 
ــاه به 1200 تا  ــت گفت: تعداد عملیات در م اس

1500 ماموریت می رسد.

ــه در  اینک ــه  ب ــاره  اش ــا  ب ــن  ــور همچنی محمدپ
ــزار و 970  ــال 10 ه ــت امس ــت ماهه نخس هش
ــالش بابل  ــین های پرت ــط تکنس ــت توس ماموری
ــت افزود: در این ماموریت ها پنج  انجام شده اس
ــتان صورت گرفته  ــزار و 652 اعزام به بیمارس ه
ــزار و 559 ماموریت  ــج ه ــت که در پی آن پن اس
ــهری و پنج هزار و 411 ماموریت نیز جاده ای  ش
بوده است. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
امکان هم زمان هفت خط تلفن به اورژانس 115 
فراهم است و با افزایش نیرو در مرکز پیام آن سه 
ــیفت صبح و دو نفر نیز در شیفت عصر  نفر در ش

و شب نیز به ارائه خدمات می پردازند.

ــای  ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی
ــا در حال  ــرد: آمبوالنس ه ــکی بابل بیان ک پزش
فرسوده اند و نیاز به هزینه های زیاد تعمیر دارند 
ــن آمبوالنس ها  ــرای ای ــی ب ــد فکری اساس و بای
ــپرینتر شود و برخی از  به ویژه آمبوالنس های اس

آنان را از رده خارج کرد.

ــه امروز  ــر اینک ــا تاکید ب ــن ب ــور همچنی محمدپ
تکنسین ها خط مقدم معاونت بهداشت و درمان 
ــر  ــژه ای به رفاه این قش ــد توجه وی ــتند و بای هس
ــزو  ــا ج ــت: م ــود گف ــزی ش ــر برنامه ری تالش گ
نخستین دانشگاه های شمال کشور در پرداخت 
کارانه تکنسین ها بوده ایم و کارانه شش ماهه نیز 
ــه زودی پرداخت  ــزی صورت گرفته ب با برنامه ری
ــره وری و حقوق  ــش به ــه به افزای ــود. توج می ش
ــد در بخش  ــت که بای ــین ها موضوعی اس تکنس
ــز اورژانس 115  ــی کارکنان مراک خدمات رفاه

موردتوجه قرار گیرد.

خبر

احیای موفق مرد 72 ساله در شهرکرد
ــنبه 23 آذرماه 94،  ــکی، روز دوش ــاهین مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش ــتان چهارمحال بختیاری، به  نقل از دکتر ش ــکی اس به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش

همراهان بیماری در تماس با اتاق فرمان فوریت های پزشکی شهرکرد اعالم کردند که فرد 72 ساله ای دچار کاهش سطح هوشیاری شده و تقاضای امدادرسانی نمودند.

دکتر شاهین افزود: بالفاصله پس از دریافت گزارش حادثه، یک واحد امدادی اورژانس پیش  بیمارستانی 115 بر بالین بیمار حاضر شد. آقایان رسول طاهری و روح ا... قنبری پس از انجام عملیات احیای 
قلبی ریوی، موفق شدند عالئم حیاتی این مرد 72 ساله بازگردانند و پس ازآن به اورژانس بیمارستان هاجر )س( منتقل کنند.

خبر

سف���رنام���ه یک. یک. پنج                
قسمت سوم – شهرستان بابل

نخس�تین  باب�ل   115 اورژان�س 
مرکز اورژانس در اس�تان اس�ت 

پرچم سفرنامه یک.یک.پنج بر فراز اورژانس بابل

گزارش تفصیلی از اورژانس شهرستان بابل

پرونده ویژه مراکز حوادث  

ابـــل
بــ
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ــتان  بیمارس از  ــد  بازدی در 
ــهر بابل، با مترون  روحانی ش
ــن  ــتاری ای ــت پرس ــا مدیری ی
ــز گفت وگویی  ــتان نی بیمارس
داشتیم. معصومه قلی پور که 
ــوان  به عن  1374 ــال  س از 
ــغول به کار بوده  ــتار مش پرس
ــرون،  مت ــر  ب ــالوه  ع ــت  اس
ــای  بخش ه ــتار  سرپرس
ــف ازجمله اورژانس نیز  مختل
و  ــن  اولی وی  ــت.  اس ــوده  ب
ــه یک مترون  مهم ترین وظیف
را تعیین اهداف )کوتاه مدت، 
ــدت(  درازم ــدت،  میان م
ــی بر نیازها جهت تأمین  مبتن
ــطح  س ــای  ارتق و  ــظ  حف و 
ــی  اجتماع ــاه  رف و  ــالمت  س
ــه  ب ــه  توج ــا  ب ــار  بیم
کاری  ــتورالعمل های  دس
ابالغ شده دانست و گفت: ما 
از  ــد  بع ــه  اینک ــه  ب ــه  توج ــا  ب
ــان  درم اول  ــط  ــا خ فوریت ه
ــا در این  ــرار داریم و تریاژه ق
دارد،  ــت  اهمی ــیار  بس بخش 
ــن  ــا از بهتری ــم ت ــعی کردی س
ــس  ــش اورژان ــنل در بخ پرس
ــتانی استفاده کنیم و  بیمارس
ــر  ــتاران را مدنظ ــه پرس تجرب
ــای  نیروه از  و  ــم  دهی ــرار  ق
ــای دیگر  ــی در بخش ه طرح
ــن  همچنی ــم.  کنی ــتفاده  اس
ــنل  پرس ــاری  رفت ــوزش  آم
ــا  ب ــورد  برخ در  ــتان  بیمارس
ــان آنان را  ــاران و همراه بیم
ــفته اند،  ــیار آش که معموال بس

ــم. ــود قراردادی ــه خ در برنام

ــتاری  پرس ــر  دفت ــر  مدی

ــل  باب ــی  روحان ــتان  بیمارس
ــتان  افزود: تجهیزات بیمارس
در  و  ــم  دادی ــش  افزای را 
ــی  اعتباربخش ــتای  راس
بخش های مختلف اورژانسی 
ــر  مدی ــم.  کردی ــز  تجهی را 
پرستاری در تمام کمیته های 
بیمارستان شرکت فعال دارد 
و تدوین برنامه های پرستاری 
ــت. آموزش  ــده او اس ــه عه ب
ــرای  ب ــورود  جدیدال ــنل  پرس

ــان  همراه ــوزش  آم ــاژ،  تری
ــرکت در طرح های  ــار، ش بیم
در  ــارکت  مش ــی،  پژوهش
ــه جهت فعالیت  تنظیم بودج
ــائل مربوط به  مرکز، تمام مس
ــذب  ج از  ــم  اع ــتاران  پرس
ــا، تعیین  ــا، مرخصی ه نیروه
ــا و... از  ــیفت ها، آموزش ه ش
ــتاری  دیگر وظایف مدیر پرس
ــت؛ بنابراین شغلی بسیار  اس
مهم و خطیر است و از ارکان 

ــوب  یک بخش درمانی محس
پور  ــه قلی  ــود. معصوم می ش
ــرد: با توجه  ــر عنوان ک در آخ
ــی و حجم  ــارهای روان به فش
باالی کار در بخش اورژانس، 
ــور یک متخصص  کمبود حض
ــدت  به ش ــه ای  حرف ــالق  اخ

ــود.  ــاس می ش احس

ــالم. خسته نباشین. از سال 90 به بعد  t  با س
هیچگونه استخدامی واسه فوریت ها نیومده و االنم 
ــت. جناب وزیرعلت چی هست؟ /  هیچ خبری نیس
ــانی فوت حین  ــنل آتش نش ــاله بعد اینکه: پرس مس
ماموریت برابر است با شهادت. پرسنل نیرو انتظامی 
ــهید  ــنل اورژانس چرا ش ــی پرس ــم همینطور. ول ه
ــوند؟ جناب وزیر چرا حتی وقتی  ــوب نمی ش محس
ــورد ضرب و  ــنل فوریت ها را م ــن ماموریت پرس حی
ــتم قرار می دهند بعد از شکایت هم باید رضایت  ش
ــت-  ــتان سردش ــدن؟ از آذربایجان غربی- شهرس ب

0919542****
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــین پس  ــای وزیر بپرس ــد از آق ــف کنی ــالم. لط t س
ــد؟ تا کی باید صبر  ــتخدامی ما چی ش ــکل اس مش
ــرو داریم  ــن کمبود نی ــاله که میگ ــم؟ االن 3 س کنی
ــه.  ــی کنیم ولی خبری نمیش ــال نیرو جذب م امس
ــا االن تمدید طرحمونم  ــا پیگیری کنید. م خواهش
ــت.  ــتخدام نیس ــه ولی هیچ خبری از اس تموم میش
ــی. از شهر ارومیه هستم.  لطفا پیگیری کنید. مرس

0901441****
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

t با سالم. من از آذربایجان شرقی، شهرستان مرند 
ــته فوریت ها رو تموم کردم و پایه  پیام میدم. من رش
ــول نمیکنن. حتی  ــا میرم قب ــم دارم ولی هر ج 2ه
ــتخدامی یه  ــم درمورد اس تهرانم رفتم. ممنون میش

جواب قطعی بدین. ****0937438
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــارات جهت   ــا توزیع اعتب ــای وزیر لطف ــالم. آق t س
ــود.  ــتان ها عدالت محور ش ــس 115 شهرس اورژان
افشار . دانشکده علوم پزشکی نیشابور. شهرستان 

نیشابور ****0915324
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

t به نمایندگی از بچه های اورژانس تهران از وزیر و 
هر مسئولی که میخواد در باره اورژانس برنامه ریزی 
ــم لباس فرم  ــی بگیره دعوت می کن ــه یا تصمیم کن
اورژانسو بپوشه و بعنوان نفر سوم چندتا ماموریت تو 

نقاط مختلف شهر بره. باتشکر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

t سالم. مشکالت بچه های 115طبس: پایین 

ــتان های مجاور رو داریم.  ــبت به اس ترین کارانه نس
اضافه کاری و کارانه هم به موقع پرداخت نمیشه و از 
ــب داریم. حق غذا خیلی کمه بابت هر  برج 4 ما طل
ــدن، حق ایاب  ــاالنه می ــیفت، که اونم با تاخیر س ش
ــال 93پرداخت نشده، 5 ساله تبصره 3  ذهاب از س
ــل وضعیت دادن که هنوز عملی  موندیم و قول تبدی
نشده، حق ماموریت هم گفتن باالی 50 کیلومتر که 
ــکر  باتش ــه.  میش ــع  ضای ــا  پایگاه ــی  بعض ــق  ح

0913953****
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــکالت مهمی که گریبان گیر  ــالم. یکی از مش t باس
ــوط به  ــت مرب ــالم هس ــتان ای ــس اس ــنل اورژان پرس
ــه راننده  ــد ک ــی باش ــت م ــن ماموری ــات حی تصادف
ــار های  ــری های ذهنی و فش ــس رو با درگی آمبوالن
ــادی مواجه می کند. به گونه  ــیار زی روحی روانی بس
ــاق بیفتد و  ــن ماموریت اتف ــه اگر تصادفی حی ای ک
آمبوالنس دچار خسارت شود دانشگاه علوم پزشکی 
ــخص راننده را تحت فشار قرار می دهد که  ایالم ش
ــات و پرداخت  ــر آمبوالنس، تامین قطع پیگیر تعمی
هزینه های تعمیرات شود. او از طرف دیگر باتوجه به 
ــا را به عنوان  ــداری از مبلغ فاکتور ه ــه بیمه مق اینک
ــگاه علوم پزشکی  ــیز کم می کند از نظر دانش فرانش
ایالم این مبلغ فرانشیز باید از جیب راننده آمبوالنس 
ــود. خواهشمندیم مسئوالن ذی ربط به  پرداخت ش
خصوص اورژانس کشور نسبت به رفع این مشکالت 
ــنل  ــکالت این پرس ــکلی از مش ــدام نمایند تا مش اق

زحمت کش کم شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

t سالم آقای وزیر. ما تکنسین های کرج درسته 20 
کیلومتری تهرانیم اما از لحاظ تعداد ماموریت اگر از 
ــی از لحاظ  ــت. ول ــه کمتر نیس ــتر نباش ــران بیش ته
امکانات و حقوق مزایا خیلی عقبیم از تهران. بخاطر 
همین هیچ تکنسینی کرج نمی مونه و میرن تهران. 
در کرج کار یاد می گیرن و بعد از مدتی میرن تهران. 
االن حدود 90درصد تکنسین های کرج کمتر از دو 
ــرج با تهران  ــابقه کار دارن. جون مردم ک ــه ماه س س
ــرج 600  ــا ک ــران ب ــوق ته ــاوت حق ــداره. تف ــرق ن ف
هزارتومان هست. خواهشا یه کار کنین بخاطر پول 

هیچ تکنسینی کرج رو ترک نکنه. ممنون

ــس 115 کرج  ــاغل در اورژان ــالم. اینجانب ش t باس
ــرکتی به مدت 3 سال مشغول به  بوده و به صورت ش
ــبت به قراردادی ها و  ــفانه حقوق ما نس کارم. متاس
پیمانی ها بسیار اخالف داره و خیلی کمه. با زندگی 
متاهلی که به تازگی خانومم بارداره بسیار زندگیم به 
ــیفت 24  ــه مجبورم 20 ش ــختی میچرخه. ماهان س
ــاعته وایسم تا فقط زندگیم بچرخه و از طرفی هم  س
ــی به اینجا آمدم و هیچ  ــتان آذربایجان غرب من از اس
ــدارم.  ــه خودم ن ــردن در منطق ــرای کار ک ــدی ب امی
ــی نمی افته.  ــن این حرفا هیچ اتفاق ــم با گفت میدون
همین که حرف من به گوش مسئولی برسه کافیه. با 

تشکر.  ****0914211
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــتان آذربایجان غربی  ــروی طرحی اس t اینجاب نی
هستم. از پیرانشهر. در بعضی از شهرها و استان ها 
ــه و   ــی و پیام آور خوب رفتار نمیش ــا نیروهای طرح ب

ــما نیروی طرحی هستید و  ــه گفته میشه ش همیش
ــر کارانه تهدید می  حق اعتراض ندارید و ما را با کس
ــه با نیروهای قراردادی تبعیض قائل  کنند و همیش
ــکر.   تش ــا  ب ــد.  کنن ــه  توج ــدوارم  امی ــن.  میش

0936496****
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــتان: آقای وزیر  ــه های پیام آور کردس t درد دل بچ
بعد از دو سال پیام آوری تکلیف ما چی میشه؟ یعنی 
بعد دو سال کار باید بریم کارگری کنیم؟ یعنی جذب 
ــیم که یه فکری به  ــیم؟ خیلی ممنون می ش نمی ش
ــون   حال بچه های پیام آور کنید که بعد پیام آوری ش

بیکار نشن و خونه نشین نباشن. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

t سالم. از طرف عده ای از پرسنل شرکتی اورژانس 
ــا میانگین  ــه اکثر آنه ــت می کنم ک ــتگرد صحب هش
ــت قرار داد  ــال را دارند و از وضیع ــی هفت س خدمت
شرکت خود رضایت ندارند. اول اینکه تفاوت حقوق 
پرسنل شرکتی با قرار دادی و پیمانی حداقل پانصد 
ــرکت مذکور یک  ــت. دوم اینکه در ش هزار تومان اس
کارشناس با مدرک لیسانس همان حقوق را دریافت 
ــم، که این  ــر با مدرک دیپل ــد که یک امدادگ می کن
مساله ظلم به بچه هایی است که مدرک باالتر دارند. 

****0912462 -  دهقان نژاد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــین  ــتم بگم که واقعا امید در تکنس t بنده میخواس
های جدید و دانشجویان فوریت های پزشکی کم کم 
ــتخدامی  ــن میره. چون هیچ خبری از اس داره از بی
ــرو الزم داریم ولی  ــدت نی ــهر ما به ش ــت. در ش نیس
ــین فوریت های پزشکی و حتی  متاسفانه 30 تکنس
بیشتر بیکار هستن. امیدوارم  این مشکل حل بشه. 

آذربایجان غربی -  سردشت - ****0935388
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــتم. اینجا  ــت کرمان هس ــکاران جیرف ــن از هم t م
اورژانس شرکتی شده و باید با حقوق ثابت ماهی یه 
ــکارای  ــی که هم ــازیم. درصورت ــن بس ــون توم میلی
بیمارستانی ما احتساب پرکیس ماهیانه سه میلیون 
ــه  ــزار تومن حقوق میگیرن. ما هم هر س ــد ه و پانص
ــن کارانه می  ــتصد توم چهار ماه  مبلغی حدود هش

گیریم که اونم با تاخیر چند ماهه هست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــت  ــمی- وزیر محترم بهداش t جناب آقا دکتر هاش
ــنل اورژانس 115  ــالم و احترام- پرس ودرمان- با س
ــت و درمان  ــور اس ــالمت کش ــه پرچمدار نظام س ک
ــران را رایگان و با نهایت احترام انجام می دهد  دیگ
ــاری ازدرمان  ــواده اش هنگام بیم ــود و خان ــرا خ چ
ــنل 115  ــت؟ چرا نباید پرس ــگان برخوردار نیس رای
درمانگاه یا بیمارستانی اختصاصی مثل فرهنگیان 
ــته باشند؟ چرا باید کل  و... و یا بیمه  )طالیی( داش
ــنل پرداخت کند  ــی را خود پرس ــغ بیمه تکمیل مبل
درصورتی که دردستگاه های دیگر حداقل نصف آن 
ــه تکمیلی  ــه بیم ــن اینک ــردازد. ضم ــی پ را اداره م
ــد هزینه های  ــه های درمان را مانن صددرصد هزین
ــش نمی دهد.  ــکی و دندانپزشکی پوش ــم پزش چش

اخالقی از کرج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــس 115 البرز  ــنل اورژان ــالم. جمعی از پرس t باس
ــتیم که همگی بیش از 8 سال سابقه خدمت به  هس
ــل و دارای فرزند  ــرا متاه ــرج را داریم و اکث ــردم ک م
ــر  ــت بالتکلیفی و س ــفانه در وضعی ــتیم. متاس هس
ــدت طوالنی  ــد از م ــه بع ــی بریم ک ــر م ــی بس درگم
خدمت به مردم هنوز به عنوان نیروی شرکتی و فاقد 
امنیت شغلی بوده و درانتظار تغییر وضعیت حداقل 
از شرکتی به قراردادی می باشیم. شایان ذکر است 
ــت ) گزینش ، حداقل  ــی مراحل تبدیل وضعی تمام
مدت 5 سال سابقه کار  و ...  ( را گذرانده ایم . لذا از 
ــه تغییر  ــبت ب ــرم تقاضا مندیم نس ــام محت ــما مق ش
ــیم  ــدودا 30 نفر می باش ــت اینجانبان که ح وضعی

تجدید نظر فرمایید. ****0935618
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرکتی اورژانس 115  ــای ش ــر از بچه ه ــا 33 نف t م
ــت که  ــال اس ــیم که تقریبا یک س ــابور می باش نیش
مشغول به کار هستیم با حقوق و مزایای کارگری کار 
ــختی کار و حق  می کنیم و بدون دریافت کارانه و س
ــه ی مزایایی که میتونه  ــق تن خواه و بقی لباس و ح
ــا رو گوش نمیده  ــه. هیچ کس حرف م حقمون باش

شما به گوش مسئولین برسونین. با تشکر فراوان

رئیس بیمارستان شهید بهشتی بابل:

بخــش ای.ســی.یو بیمارســتان به دلیــل کمبود 
نیروانسانی تعطیل است

بیمارستان شهید بهشتی شهر بابل مرکز ترومای شهر است، 
بیمارستانی با 217 تخت که 21 تخت آن به بخش اورژانس 
اختصاص داده شده است. بیمارستان شهید بهشتی تعامل 
ــت و  باالیی با 115 دارد و با آن  یک تفاهم نامه امضا کرده اس
قسمت آموزش درزمینه فوریت ها را به خوبی انجام می دهد.

ــتی با علمی کردن بخش اورژانس و  بیمارستان شهید بهش
ــود  ــنل خ ــه پرس ب ــس  اورژان ــب  ــص ط ــزودن 5 متخص اف
ــانی بیشتر و  ــرفت های زیادی کرده و باعث خدمات رس پیش
ــوان در اورژانس  ــت. نظم را می ت ــده اس بهتر به مراجعین ش
بهشتی کامل مشاهده کرد و سعی شده از نیروهای طرحی 
در این قسمت استفاده نشود. بر اساس گزارش های موجود 
ــیده؛ به طور مثال  ــده به استاندارد اولیه رس خدمات ارائه ش
سطوح تریاژ و زمان بندی برای سطح 2 و 3 کمتر از 3 دقیقه 
و سطح 4-5 کمتر از 6 دقیقه، تعیین تکلیف ظرف 6 ساعت 

و...

ــا، رئیس بیمارستان بهشتی، دلیل  دکتر اباذر اکبرزاده پاش
ــکل انتقال بیماران در کمتر از 12 ساعت به بخش ها را  مش
ــت و گفت: ما مرکز ارجاعی  ــدید نیرو و فضا دانس کمبود ش
ــود؛  ــتان های اطراف به ما ارجاع می ش ــتیم و از بیمارس هس
به طور مثال 8305 بیمار را در مردادماه پذیرش کردیم و بعد 
از طرح تحول سالمت این آمار افزایش یافته و تعداد تخت ها 
ــت. وی افزود: ما بخش  و نیروها جوابگوی حجم کار ما نیس
ــوب و مجهزی را  ــی خ ــی خیل ــی و داخل ــی.یو جراح آی.س
ــفانه به خاطر مشکالتی از قبیل  راه اندازی کردیم، اما متاس
آن  از  ــم  نمی توانی ــاری،  بهی و  ــی  ــروی خدمات نی ــتن  نداش
ــی.یو ما به  بهره برداری کنیم و در حال حاضر 7 تخت آی.س

خاطر عدم صدور مجوز برای گرفتن نیرو غیرفعال است.

شهر بابل به علت مسافرخیز بودن، سه راه حادثه خیز است. 
جاده های غیراستاندارد، تراکم باال در روستاها از دالیل باال 
ــائل به  ــت. این مس بودن حوادث جاده ای در این منطقه اس
طبع باعث افزایش حجم کار اورژانس و بیمارستان می شود.

ــتی پزشک، متخصص  ــتان شهید بهش در اورژانس بیمارس
ــاعت  ــب اورژانس، به صورت 24 س ــی و متخصص ط بیهوش
ــاران و رفاه آنان،  ــور دارند و برای کم کردن دغدغه بیم حض
ــش  ــل در بخ ــوژی پرتاب ــو و رادیول ــتگاه اک ــگاه، دس آزمایش

اورژانس تعبیه شده است.

رئیس بیمارستان آیت ا... روحانی بابل:

اورژانس بیمارستان روحانی بابل توسعه می یابد

ــعه اورژانس این  ــی بابل از توس ــتان آیت ا... روحان ــس بیمارس  رئی
ــوان یکی از بزرگ ترین  ــتان تخصصی و فوق تخصصی به عن بیمارس

ــور خرداد. ــمال کش ــتان های ش بیمارس

ــود صادقی در گفت وگو با خبرنگار یک.یک.پنج ضمن معرفی  محم
ــتان با داشتن  ــتان آیت ا... روحانی بابل گفت: این بیمارس بیمارس
ــتان شمال  521 تخت مصوب و 441 تخت فعال بزرگ ترین بیمارس
ــف تخصصی و فوق  ــمار می رود که در آن خدمات مختل ــور به ش کش
ــی از بخش های مهم  ــود. وی بابیان اینکه یک ــی ارائه می ش تخصص
ــی رود بخش  ــمار م ــن آن به ش ــی ویتری ــه به نوع ــتان ک ــن بیمارس ای
ــف تخصصی با  ــن بخش خدمات مختل ــت افزود: در ای اورژانس اس
ــبانه روز به بیماران  ــص به صورت ش ــکان متخص حضور و تالش پزش
ــود. صادقی بابیان اینکه این بیمارستان یکی  اورژانسی ارائه می ش
ــت که اورژانس قلب آن با تجهیزات  ــگاهی اس از معدود مراکز دانش
ــبت تخت  ــی از موارد مهم رعایت نس ــت بیان کرد: یک ــال اس روز فع
ــت که از تعداد تخت های  ــتان اس فعال و تخت های اورژانس بیمارس
ــت و با پیگیری های صورت  فعال 35 تخت آن مربوط به اورژانس اس

ــت. گرفته در وزارتخانه نیز افزایش آن در برنامه اس

ــرد: با همکاری  ــان ک ــتان آیت ا... روحانی خاطرنش رئیس بیمارس
ــکی در آینده  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــی وزارت بهداش ــر فن دفت
ــود تا با آن  ــتان افزوده می ش ــک 15 تخت دیگر به این بیمارس نزدی
ــود. وی تصریح کرد:  ــدگان ارائه ش ــری به مراجعه کنن ــات بهت خدم
ــتان  ــار اولویت محوری و مهم این بیمارس ــیدگی به بیم تکریم و رس
ــگاهی است و اورژانس بیمارستان نیز موظف بهترین خدمات  دانش

ــد. ــه ده ــاران ارائ ــه بیم را ب

ــان کرد: در بخش اورژانس بیمارستان شهید آیت  صادقی خاطرنش
ــت تا در  ــتقر اس ــاعته مس ــک مقیم داخلی 24 س ــی پزش ا... روحان
ــیدگی و وضعیت آنان  ــن زمان ممکن به وضعیت بیماران رس کمتری

ــود. ــخص ش مش

ــانی به  ــون در حال خدمات رس ــتان هم اکن ــزود: این بیمارس وی اف
ــتان های غرب استان مازندران و استان های هم جوار است و  شهرس
ــکالت از مطالباتی است که از مسئوالن  ــعه و رفع مش کمک به توس
ــود. وی همچنین به تخصص های موجود در این  ــت می ش درخواس
ــتان، به ویژه در بخش نوزادان اشاره و خاطرنشان کرد: این  بیمارس
ــتان کمترین میزان مرگ و میز نوزادان در nicu را داشته  بیمارس
ــمال  ــتان ش ــی قلب اطفال و بزرگ ترین بیمارس ــز تخصص و از مراک

ــمار می رود. ــور به ش کش

خبرگزارش خبر

تولد نوزاد در آمبوالنس فوریت های پزشکی ابهر
ــدند. در این اتفاق  ــکی ابهر، آقایان پناهی نیا و عطوفی به صحنه اعزام ش ــنل فوریت های پزش ــروع درد زایمان وی پرس ــنبه 21 آذرماه، در پی تماس تلفنی مبنی بر نیاز به کمک مادر باردار و ش عصر روز ش
ــنل اورژانس، پس از انجام امور درمانی اولیه، تصمیم گرفتند مادر را به بیمارستان امدادی ابهر منتقل کنند؛ ولی با توجه به افزایش درد و  ــین آباد ابهر رخ داد، پرس ــهرک حس ــایند که در ش میمون و خوش
فرارسیدن زمان زایمان، مجبور شدند نوزاد را در آمبوالنس به دنیا بیاورند. این نوزاد دختر و مادرش پس از زایمان، به بیمارستان امدادی ابهر منتقل شده و تحت مراقبت های پزشکی قرار گرفتند. حال 

عمومی مادر و نوزادش خوب گزارش شده است.

مترون بیمارستان روحانی بابل:
سعی کردیم از بهترین پرسنل در بخش اورژانس استفاده کنیم

|آقای وزیر بخوانند|
بی واسطه با وزیر

جهت درج مشکالت و پیشنهادات؛ مطالب خود را 
کوت��اه، مختص��ر، مفید و با ذکر نام ش��هر به ش��ماره 

تلکرامی زیر ارسال نمایید:

09393302100 )دریافت پیام صرفا از طریق تلگرام(

نش��ریه یک.یک.پنج در انتش��ار یا عدم انتشار 
مطالب ارس��الی اختیار تام دارد. دبیرخانه نشریه 
مطالب ارس��الی را پس از ویرای��ش امالیی و یا 
تخلی��ص جزی��ی و ب��دون هیچ گون��ه دخل و 
تصرفی در محتوای اصلی پیام منتشر می نماید. 
ذکر نام ش��هر در انتهای پیام الزامی است و ذکر 
نام شخص و شماره تماس اختیاری است، اما  با 
توج��ه به محدودیت فضا اولویت انتش��ار با پیام 
هایی است که شماره و نام خود را قید کرده اند 
و مطلب خ��ود را به صورت کوت��اه و خالصه 
نوش��ته اند. شماره و نام افراد ارسال کننده پیام، 

نزد دبیرخانه نشریه محفوظ است.
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واژگونی اتوبوس دانشجویان
ــر حوادث و  ــس 115 اصفهان: مدی ــی اورژان ــط عموم ــر رواب مدی
ــتگاه  ــه واژگونی یک دس ــاره ب ــکی اصفهان با اش ــای پزش فوریت ه
اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد  در محور جاده 
ــات این حادثه  ــاد، در مورد جزئی ــهر - نجف آب کمربندی خمینی ش
ــورد واژگونی اتوبوس  ــاه 94، یک م ــنبه 15 آذرم اظهار کرد: یکش
رخ داده است که براثر این حادثه 31 نفر از سرنشینان این اتوبوس 
ــس  ــد اورژان ــزود: 20 ک ــتین اف ــور راس ــدند. دکترغف ــدوم ش مص
ــکی به  ــین فوریت های پزش ــه همراه 40 تکنس ــتانی ب پیش بیمارس
ــکی  ــوادث و فوریت های پزش ــدند. مدیر ح ــزام ش ــل حادثه اع مح
ــن حادثه به  ــی مصدومین ای ــرد: تمام ــح ک ــان تصری ــتان اصفه اس
ــهر، منتظری نجف آباد و فاطمه  بیمارستان های اشرفی خمینی ش

الزهرا )س( نجف آباد منتقل شدند. 

تصادف سه خودرو و مصدوم شدن پنج نفر در البرز

ــکی البرز از تصادف  مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش
سه خودرو در محور کرج – چالوس و مصدوم شدن 5 نفر خبر داد.

ــتگاه  ــه دس ــت و هفتم آذرماه، س مهرداد بابائی  گفت: جمعه بیس
ــرج – چالوس  به  ــژو 206 ، در جاده ک ــیا، زانتیا و پ ــودرو پژو پرش خ
ــد. این حادثه  ــاال با هم تصادف کردن ــرعت ب ــت دید محدود و س عل
منجر به مصدوم شدن دو  زن و سه مرد شد. بابائی افزود: اورژانس 
ــتگاه آمبوالنس به محل اعزام و  115 پس از اطالع از حادثه، 3 دس
ــه  ــی ب ــه درمان ــات اولی ــام اقدام ــس از انج ــه را پ ــن حادث مصدومی

بیمارستان شهید مدنی کرج منتقل کرد.

واژگونی اتوبوس در جاده اهواز- شوش

مدیر روابط عمومی اورژانس 115 اهواز: هفدهم آذرماه، با اعالم به 
ــر واژگونی یک  ــکی اهواز  مبنی ب ــگاه  علوم پزش ــتاد بحران دانش س
دستگاه اتوبوس با 45 سرنشین در جاده اهواز – شوش، خبر  مصدوم 

شدن تعداد زیادی از سرنشینان اتوبوس داده شد.

ــاعت 16:15 دقیقه عصر  این اتوبوس که از اهواز عازم تهران بود، س
سه شنبه، حوالی روستای الهایی در جاده ترانزیتی جنوب - تهران و 

30 کیلومتری  شهر اهواز واژگون شد.

ــینان اتوبوس  ــی در ادامه گفت: در این حادثه 34 نفر از سرنش رفیع
ــدند که 5 نفر از مصدومین در محل درمان شده و 14 نفر   مصدوم ش
به بیمارستان نظام مافی شوش و 15   مصدوم دیگر نیز به بیمارستان 

گلستان  اهواز منتقل شده و تحت درمان قرار گرفتند.

تصادف دوخودرو دربابل سه مصدوم داشت

ــنبه هفتم  ــس 115 بابل: روزش ــز اورژان ــط عمومی مرک ــر رواب مدی
آذرماه، تصادف دو خودرو نیسان و سمند در خیابان شهید صالحی 
ــس از دریافت این  ــد. پ ــه اورژانس 115 گزارش ش ــینی 12 ب حس
ــل،  باب  115 ــس  اورژان ــی  مرکزفرمانده ــه  بالفاصل ــزارش،  گ
ــرد.  ــزام ک ــه اع ــل حادث ــه مح ــگاه را ب ــگاه دانش ــین های پای تکنس
ــه بر بالین  ــس 115 در مدت زمان چهار دقیق ــین های اورژان تکنس
ــفانه راننده 32 ساله  ــدند. در این حادثه متاس مصدومین حاضر ش
ــمند دچار ترومای سر و پای راست شد و سرنشینان سمند دچار  س
ــین های اورژانس  ــت چپ شدند. تکنس ــروصورت و دس ترومای س
ــن حادثه را به  ــکی، مصدومین ای ــس از اقدامات پزش ــل پ 115 باب

بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند.

بابلاهوازالبرز اصفهان

ورزش کاهنده فشارهای روانی تکنسین های اورژانس
ــین ها امری الزم است تا بتوانند  ــکو گفت: برگزاری چنین مسابقاتی برای تکنس ــال بین تیم های تبریز و اس ــابقه فوتس ــیه برگزاری مس دکتر رجائی در حاش
مقداری از فشار کاری اورژانس 115 را که در مأموریت ها متحمل می شوند، بکاهند. رئیس اورژانس 115 تبریز، ضمن صدور دستور به تمام شهرستان های 
استان مبنی بر تشکیل تیم های فوتسال، برگزاری این مسابقات تا دهه فجر را خواستار شد. دکتر رجائی در پایان بازی گفت: هدف باال بردن روحیه ورزشی 
ــین های اورژانس و کاهش فشار روحی آنان است و بردوباخت معنی ندارد. تیم فوتسال تبریز با سرپرستی آقای نادر پورحسن و تیم  ــمی تکنس و فعالیت جس

فوتسال شهرستان اسکو با سرپرستی آقای مهرداد طلوعی آغازگر مسابقات فوتسال تکنسین های اورژانس 115 آذربایجان شرقی بودند.

صفحه  6

مروری بر حادثه

ــپولیس به دلیل  ــم فوتبال پرس ــاله تی هوادار 69 س
ــگاه تختی از  ــود را در ورزش ــان خ ــکته قلبی ج س
و  ــران  ته ــت  نف ــای  تیم ه ــدار  دی در  داد.  ــت  دس
ــگاه  ــال در ورزش ــم آذرماه امس ــپولیس که نه پرس
ــواداران تیم  ــی از ه ــد، یک ــی تهران برگزار ش تخت
ــپولیس به دلیل سکته قلبی جان خود  فوتبال پرس
ــه در نیمه  ــی ک ــت داد. اتفاق ــگاه از دس را در ورزش
ــه دلیل  ــود ب ــازی روی داد و گفته می ش ــت ب نخس
را  ــود  خ ــان  ج ــوادار  ه ــن  ای ــس،  اورژان ــر  تأخی
ــت. این خبر تیتر یک روزنامه های  ازدست داده اس
ــئوالن  ــن اتفاق مس ــد. پس ازای ــور ش ــی کش ورزش
ــس  ــال، اورژان ــیون فوتب ــی، فدراس ــگاه تخت ورزش
ــرکت آمبوالنس خصوصی  ــاگران و ش 115، تماش
ــون  ــای گوناگ ــگاه در مصاحبه ه ــتقر در ورزش مس
ــرح دادند. در این  ــدام ماجرا را از دید خود ش هرک
ــط عمومی  ــر رواب ــی مدی ــن عباس ــزارش با حس گ
ــس 115 تهران و آقای ولی زاده رئیس اداره  اورژان
ــو  ــور گفت وگ ــس کش ــی اورژان ــس خصوص آمبوالن
ــئوالن فدراسیون  کردیم. در تالش بودیم که با مس
نیز مصاحبه کنیم که میسر نشد اما گفته های او در 

برنامه نود را بیان کردیم.

آنچه شاهدان عینی می گویند

ــس از دقیقه 33  ــاگران این بازی، پ ــه گفته تماش ب
ــنده های  ــوص فروش ــه کاور مخص ــردی ک ــازی ف ب
ــن افتاد و  ــه روی زمی ــت ب ــه تن داش ــگاه را ب ورزش
ــی  ــوران اورژانس ــاگران مأم ــد. تماش ــوش ش بی ه
)آمبوالنس خصوصی( را که در کنار زمین بودند در 
ــا آن ها اعالم کردند  ــتند ام جریان این اتفاق گذاش
ــان با  ــتند و قراردادش که آمبوالنس خصوصی هس
ــئولیتی در قبال تماشاگران  ــت و مس ــگاه اس ورزش
ــه یک تیم  ــاگران گفتند ک ــه تماش ــد. آن ها ب ندارن
اورژانس 115 بیرون ورزشگاه است و می توانند به 
ــاگران به  ــس از مراجعه تماش ــراغ آن ها بروند. پ س
ــگاه  ــوران اورژانس 115، آن ها به داخل ورزش مأم
ــپس او را به  ــد و به معاینه بیمار پرداختند و س آمدن
بیمارستان منتقل کردند؛ که متأسفانه این هوادار 

در مسیر انتقال به بیمارستان فوت کرد.

اورژانس 115 کوتاه نمی آید

ــه  ــن زمین ــران در ای ــس 115 ته ــخنگوی اورژان س
ــیون از ما  ــفانه علی رغم دعوت فدراس گفت: متأس
ــون فوتبال لیگ  ــور در بازی هایی همچ ــرای حض ب
ــا در  ــم م ــور تی ــگاه از حض ــئوالن ورزش ــر، مس برت
ــدم ورود تیم  ــد که ع ــت می کنن ــگاه ها ممانع ورزش
اورژانس به ورزشگاه تختی نیز به همین دلیل بود. 
ــی مانند  ــرای بازی های ــی افزود: ما ب ــن عباس حس
ــودروی فرماندهی  ــک خ ــس و ی ــی 10 آمبوالن درب
داریم و برای دیگر بازی ها ازجمله بازی نفت تهران 
ــک اتوبوس امدادی  ــپولیس 2 آمبوالنس و ی و پرس
اعزام می کنیم. مدیر روابط عمومی اورژانس 115 
ــب پیش از  ــازی دربی از یک  ش ــران گفت: در ب ته
ــاعت مانده به  ــای عادی از دو س ــازی و در بازی ه ب
شروع بازی در ورزشگاه مستقر می شویم و تا تخلیه 

ــم. وی بیان  ــل حضور داری ــگاه در مح کامل ورزش
ــز دو آمبوالنس به همراه یک  ــرد: در این بازی نی ک
ــگاه  ــاعت قبل به ورزش ــدادی از دو س ــوس ام اتوب
ــالش  ت ــم  علی رغ ــفانه  متأس ــه  ک ــدند  ش ــزام  اع
ــین ها، موفق به ورود به ورزشگاه نشدند و در  تکنس
ــگاه مستقر شدند. عباسی گفت: سه  ورودی ورزش
ــاگر  دقیقه بعدازاین که به ما اعالم کردند یک تماش
ــده، تکنسین های ما به بالین  دچار عارضه قلبی ش
ــیدند و باوجودآنکه متوجه شدند وی تقریبًا  وی رس
عالئم حیاتی ندارد، کارهای الزم برای نجات بیمار 
ــپس او را به  ــه cpr را انجام دادند و س قلبی ازجمل
ــتان بردند و تمامی این لحظات در دوربین  بیمارس
خبرنگاران ثبت شده است. وی بیان کرد: حتی در 

ــه  ب ــگاه  ورزش ــئوالن  مس ــه،  حادث ــروز  ب ــان  زم
ــد از در اصلی وارد  ــازه ندان ــا اج ــای م آمبوالنس ه
شوند و آمبوالنس ها مجبور شدند از در پشتی وارد 

ورزشگاه شوند.

ــان اینکه اگر  ــخنگوی اورژانس 115 تهران بابی س
ــگاه بود احتمال این که  تیم اورژانس 115 در ورزش
آن فرد جان خود را از دست ندهد بسیار بود افزود: 
ــرکت های آمبوالنس خصوصی مشروعیت رفتن  ش
ــن حوادث  ــی و مصدومی ــار اورژانس ــن بیم ــر بالی ب

ــا ارگان قانونی و مجوز دار  ترافیکی را ندارند و تنه
ــی، اورژانس  ــن بیمار اورژانس ــت حضور بر بالی جه
ــودن آن ها در  ــی تصریح کرد: ب ــت. عباس 115 اس
ــت بلکه خدمت رسانی  کنار زمین نه تنها مثبت نیس
ــه اورژانس 115  ــدازد و دید مردم ب ــق می ان را تعوی
ــس خصوصی و  ــاوت آمبوالن ــود. مردم تف منفی ش
ــان  ــًا در زم ــد مخصوص ــس 115 را نمی دانن اورژان
ــس 115 توجه نمی کنند و به  ــوادث به آرم اورژان ح
ــتند و از اورژانس توقع  دنبال دریافت خدمات هس
ــین های اورژانس  ــن تکنس ــد؛ بنابرای ــزه دارن معج
ــته باشند. وی  115 باید در همه چیز تخصص داش
ــی که  ــد با آمبوالنس ــیون نبای ــان اینکه فدراس بابی
ــی را  ــار و مصدوم اورژانس ــداوای بیم ــت م صالحی

ندارد قرارداد ببندد گفت: مردم زمانی که باهدف 
ــن می روند و خدماتی  ــت خدمات به کنار زمی دریاف
ــس 115 بی اعتماد  ــه اورژان ــبت ب ــد، نس نمی بینن
ــی افزود: ما سال هاست که تالش  می شوند. عباس
ــس خصوصی را برای  ــم وظایف خود و اورژان کردی
ــن دو را جا  ــم و تفاوت خدمات ای ــردم تعریف کنی م
ــفانه تاکنون محقق نشده است.  بیاندازیم که متأس
ــاید ما باید به این حادثه به چشم یک  وی گفت: ش
ــس 115 را اثبات  ــگاه اورژان ــت بنگریم و جای فرص

ــورت بگیرد که در صورت دعوت  کنیم تا روندی ص
ــه  ــی ازجمل ــابقات ورزش ــس 115 در مس از اورژان
ــین ها بتوانند کنار زمین  ــابقات فوتبال، تکنس مس
باشند. مسئوالن فدراسیون فوتبال می گویند که 2 
ــه بازیکنان در کنار  ــانی ب آمبوالنس برای امدادرس
زمین مستقر کرده اند. این در حالی است که حتی 
ــود، آمبوالنس خصوصی  ــدوم ش ــر بازیکنی مص اگ
ــد  ــط می توانن ــد و فق ــانی کن ــد امدادرس نمی توان
ــاید  ــد. وی بیان کرد: ش ــل کن ــن را منتق مصدومی
ــیون نمی دانسته اند که آمبوالنس  مسئوالن فدراس
خصوصی صالحیت حضور در کنار زمین به منظور 
ــانی در حوادث را ندارند اما فدراسیون با  امدادرس
این اتفاق تکان خورد و اگر نمی دانست هم متوجه 

ــه توافق  ــگاه آزادی ب ــئوالن ورزش ــا مس ــا ب ــد. م ش
ــل  ــم داخ ــک تی ــا ی ــان بازی ه ــیده ایم و در زم رس
ــتقر  ــگاه مس ــگاه و بقیه تیم ها بیرون از ورزش ورزش
ــوند که از طریق تیم فرماندهی با یکدیگر در  می ش
ــگاه تختی مسئله  ارتباط اند؛ اما در خصوص ورزش

حل نشده است.

بررسی آئین نامه های آمبوالنس های خصوصی

ــور  ــس اداره آمبوالنس خصوصی اورژانس کش رئی

ــز در گفت وگو با یک. یک. پنج گفت: طبق ماده  نی
ــات  ــز خدم ــت مراک ــیس و فعالی ــه تأس 5 آیین نام
ــرکت های  ــی، وظیفه اصلی ش ــس خصوص آمبوالن
و  ــاران  بیم ــل  حمل ونق ــی،  خصوص ــس  آمبوالن
ــی از منزل به بیمارستان و  مصدومین غیر اورژانس
ــتان دیگر و از  ــه بیمارس ــتان ب ــس، از بیمارس بالعک
ــت. ولی زاده  ــتان دیگر اس ــه شهرس ــتانی ب شهرس
ــس خصوصی باید توانایی  افزود: نیروهای آمبوالن
ــته باشند اما نمی توانند در  مداوای بیماران را داش
ــوند و  ــی بر بالین بیمار حاضر ش زمان های اورژانس
ــت. وی گفت: طبق  ــن وظیفه اورژانس 115 اس ای
قانون، آمبوالنس خصوصی می تواند با سازمان ها و 
ــم قرارداد  ارگان های مختلف برای حضور در مراس
ببندد و درصحنه هایی که حادثه ای اتفاق نیفتاده و 
باهدف حضور که به منظور جلوگیری از بروز حادثه 
ــس  آمبوالن اداره  ــس  رئی ــود.  ش ــتقر  مس ــت،  اس
ــورد این که  ــور گفت: در م ــی اورژانس کش خصوص
ــته  ــه به کدام دس ــف بوده ک ــی موظ ــس ناج اورژان
ــات ارائه  ــر دو( خدم ــاگران یا ه ــان، تماش )بازیکن
ــوط  ــیون مرب ــا فدراس ــا ب ــرارداد آن ه ــه ق ــد، ب ده

می شود.

حرف حساب فدراسیون چیست؟!

فتاحی مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر نیز در 
ــرارداد تیم ها برای  ــیما گفت: ق ــو صداوس گفت وگ
ــس خصوصی  ــمی با آمبوالن ــای لیگ و رس بازی ه
ــیون فوتبال با  ــی فدراس ــت و حت ــی تهران اس ناج
ــس ناجی برای برگزاری بازی های تیم ملی  آمبوالن
ــابقات  ــرارداد دارد. بهروان رئیس کمیته مس نیز ق
ــت است  لیگ برتر فوتبال در برنامه نود گفت: درس
ــیون قرارداد  ــی که با فدراس ــه این آمبوالنس های ک
دارند باید به بازیکنان خدمات بدهند اما دیده شده 
ــته باشند  ــاگران نیز به کمک نیاز داش که اگر تماش
ــاگران از وظایف  خدمات داده اند. خدمات به تماش
اورژانس 115 بوده و آن ها باید پاسخگو باشند چرا 

دیر رسیده اند؟

بهروان گفت: خدمات آمبوالنس خصوصی قانونی 
ــت. این که آمبوالنس خصوصی و دولتی چگونه  اس
ــه به اورژانس  ــت ک خدمات می دهند موضوعی اس
ــت. آیا بعدازاین همه سال خدمت  کشور مربوط اس

نباید صالحیت نداشتن آن ها مشخص شود؟

آنچه قابل نتیجه گیری است

ــت عدم  ــه درنتیجه این گزارش الزم به ذکر اس آنچ
در  ــه  اینک ــت.  اس ــران  ته  115 ــس  اورژان ــور  قص
ــتفاده از خدمات آمبوالنس خصوصی  خصوص اس
ــت یا خیر؟ بررسی  تخلف قانونی صورت گرفته اس
آن به عهده و اختیار مراجع قضایی ذیصالح است؛ 
ــیون فوتبال نسبت  اما با توجه به عدم اجازه فدراس
ــگاه تختی،  ــای 115 به ورزش ــه ورود آمبوالنس ه ب
ــه اورژانس 115  ــرد ک ــًا عنوان ک ــوان صراحت می ت
تهران در حادثه رخ داده هیچ قصوری نداشته است 
ــیون فوتبال با  ــای فدراس ــه رفتاره ــت ک و الزم اس
ــود تا از  ــس 115 اندکی بازنگری و اصالح ش اورژان

بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.

گزارش

اورژان���س 115 مقص���ر نب����ود
گزارش تفصیلــــی یک. یک. پنج از حــــــادثه ورزشگاه تختـــــی تهـــــران
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انحراف اتوبوس از جاده در محور جهرم – شیراز
ــئول روابط عمومی و  اطالع رسانی اورژانس جهرم : در تاریخ  مس
ــراف از جاده  ــه دنبال اعالم انح ــاعت 5/08 صبح ب 94/9/21 س
ــریعا مرکز  ــور( س ــیراز )پل رودخانه ش ــوس در محور جهرم- ش اتوب
ــتگاه اتوبوس آمبوالنس و 4 آمبوالنس به  ارتباطات جهرم، یک دس
ــن حادثه 36  ــع گفت: ای ــان جام ــزام کردد. احس ــل حادثه اع مح
ــام اقدامات اولیه در محل، همگی به  ــته که پس از انج مصدوم داش
ــزود: مرکز  ــده اند. جامع اف ــرم منتقل ش ــه جه ــتان پیمانی بیمارس
ــته از  ــکی وظیفه خویش دانس ــت حوادث و فوریت های پزش مدیری
ــتاران  ــین های اورژانس و پرس ــان مرکز ارتباطات، تکنس کارشناس
ــریع و صحیح،  ــل آمادگی و اقدامات س ــتان پیمانیه به دلی بیمارس
ــد منان برای آن ها طلب  ــکر و قدردانی به عمل آورد و از خداون تش

سالمتی و عاقبت به خیری نماید.

شب پرکار اورژانس 115 زنجان
ــان زنجان -  ــوس در کیلومتر 22 اتوب ــتگاه اتوب ــی یک دس واژگون

قزوین 30 مصدوم برجا گذاشت
در این حادثه دل خراش که ساعت 2:02 بامداد روز سه شنبه 10 
ــکی با  ــتگاه آمبوالنس فوریت های پزش آذرماه اتفاق افتاد، 12 دس
ــه به تعداد  ــانی نمودند.با توج ــدام به امدادرس ــور درصحنه اق حض
ــس از پایگاه های جاده ای  ــن آمبوالنس های اورژان باالی مصدومی
ــهند، صبا، )سلطانیه( قره بالغ، )ابهر(  )زنجان(، چیر، مروارید، س
ــد  ــز 2 ک ــه ومرک ــر، روزب ــک، ولیعص ــان( پون ــهری زنج ــر )ش چرگ
ــاد( پاپایی درصحنه حادثه حضور یافته و به انجام اقدامات  )زرین آب
ــر از مصدومین این  ــد. 28 نف ــتانی پرداختن ــی پیش بیمارس درمان
حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی الزم به اورژانس بیمارستان 

آیت ا...موسوی زنجان انتقال یافتند.

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس 115 فارس: طی تماس تلفنی عصر روز 
دوشنبه 9 آذر با مرکز پیام اورژانس 115 شیراز، گزارش یک فقره تصادف در 
محور خان زنیان-شیراز داده شد. بالفاصله دو دستگاه آمبوالنس به محل 
اعزام شد. با توجه به تعداد مصدومین و نیاز به امدادرسانی فوری به آن ها، 

دستور پرواز بالگرد اورژانس صادر و بالگرد راهی صحنه حادثه شد.

همتی افزود: بالگرد اورژانس 115 چهار مصدوم این حادثه را به بیمارستان 
شهید رجایی شیراز منتقل نمود.

همچنین دکتر عالی منش رئیس مرکز اورژانس 115 فارس در مورد مزیت 
استفاده از بالگرد گفت: در حوادث ترافیکی که در شعاع 150 کیلومتری از 
شیراز اتفاق می افتد با توجه به لزوم انتقال سریع مصدومین به مراکز درمانی، 

بالگرد می تواند عملکرد خوبی داشته باشد.

دو تصادف سنگین در روز برفی
ــتاد هدایت عملیات بحران و کمیته پدافند  کارشناس مسئول س
ــابور: روز سه شنبه هفدهم  ــکی نیش ــکده علوم پزش غیرعامل دانش
ــرف دو تصادف  ــنگین ب ــان با بارش س ــال جاری، هم زم ــاه س آذرم

شدید در جاده های منتهی به شهرستان نیشابور رخ داد.
ــورد واژگونی  ــن م ــت: اولی ــه گف ــک در ادام ــار نی ــی افش مصطف
ــه  ــبزوار بود که س ــابور- س ــور نیش ــر 15 مح ــوس در کیلومت مینی ب
ــژو 206 در کیلومتر 25  ــز واژگونی پ ــت. مورد دوم نی ــدوم داش مص

نیشابور - مشهد بود که این حادثه نیز دو مصدوم داشت.
افشار افزود: مصدومین این حوادث، پس از انجام اقدامات اولیه 

به بیمارستان 22 بهمن نیشابور منتقل شدند.

نیشابورشیراززنجانجهرم

نوزاد دختر در آمبوالنس چشم به جهان گشود
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 بندرعباس: 29 آذرماه، طی تماسی با مرکز پیام فوریت های پزشکی 115 اعالم شد که زن باردار 33 ساله ای که روزهای پایانی ماه نهم خود را سپری می کند در منزل 
ــانی دارد. حاجی علی پور در ادامه افزود: پس از اعالم این گزارش تکنسین های فوریت های پزشکی پایگاه مرکز،  ــده و نیاز به امدادرس ــکم ش خود واقع در کوی آزادگان بندرعباس دچار درد در ناحیه ش
آقایان سعید شهبازی و خالد نوذری بر بالین زن باردار حاضر شدند و وی را در چهارمین زایمان خود یاری کردند و سپس او را به همراه نوزادش، با شرایط مناسب توسط آمبوالنس به بیمارستان شریعتی 

بندرعباس منتقل نمودند.

صفحه   7

ــدت 6/6 ریشتر که   زلزله بم، زمین لرزه ای بود به ش
ــهر بم و  ــداد 5 دی 1382 ش ــاعت 5: 26 بام در س
ــرق استان کرمان را به لرزه  مناطق اطراف آن در ش

درآورد.
ــرزه 26٬271  ــن زمین ل ــمی ای ــار رس ــاس آم بر اس
ــروح و بیش از  ــزار مج ــه 30 ه ــک ب ــی و نزدی قربان
ــت. این در  ــر بی خانمان بر جای گذاش ــزار نف صده
حالی است که تعداد واقعی قربانیان به مراتب بیش 

از میزان اعالم شده بود.
ــماعیلی،  ــال، دکتر اس ــان س ــاه هم ــم دی م یازده
رئیس شورای شهر بم، گفته بود با توجه به اینکه در 
ــر زلزله  ــد منازل براث ــم 100 درص ــی مناطق ب برخ
تخریب شده اند، به نظر من تعداد تلفات بیش از 50 
هزار نفر است و به گفته وی در روزهای اول هر کس 
ــیله لودر  ــود بود که به وس ــر تدفین عزیزان خ ــه فک ب
ــور  به ط ــاد  اجس و  ــد  می ش ــاد  ایج ــی  گودال های
ــپرده می شدند و کسی در  دسته جمعی به خاک س

آمارگیری دخالت نداشت.
درحالی که شش روز از این زلزله می گذشت، رئیس 
ــؤال که چند  ــه این س ــخ ب ــهر بم در پاس ــورای ش ش
ــت، گفته بود  ــهر خاک برداری شده اس درصد از ش
ــنایی داشته، محل دفن آشناهای خود  هرکسی آش
را نشان داده  اما آن هایی که کسی را نداشته اند و از 
شهرهای دیگر برای مشخص شدن وضعیت آنان به 
ــتند. در اثر این  ــد، هنوز زیر آوارها هس ــم نیامده ان ب
ــی  ــم به کل ــهر ب ــازه های ش ــد از س ــه 90 درص حادث
ــه نیروهای  ــان وظیف ــا در این می ــدند ام تخریب ش

اورژانس بسیار خطیرتر از گذشته بود.
تنها ارتباط مختل نشده بی سیم SX سپاه بود

ــّید محمد صابری، رئیس اورژانس  به گفته دکتر س
استان کرمان، در زمان وقوع زلزله سیستم ارتباطی 
ــه اینکه زمان  ــد و با توجه ب ــز کرمان قطع ش ــا مرک ب
زلزله در کل شهرستان 3 پایگاه اورژانس )مرکزی، 
اوراق و تهرود( تنها پایگاه های موجود در شهرستان 
ــر دو پایگاه  ــتثنای پایگاه اوراق، ه ــم بودند، به اس ب
ــد تعطیل  ــنل آن ها بمی بودن ــتر پرس ــر که بیش دیگ
ــال پیگیری وضعیت  ــنل به دنب ــدند؛ چراکه پرس ش
خانواده های خود بودند. پایگاه مرکزی و مرکز پیام 
ــتقر بودند و ساختمان آن ها  هر دو در یک مکان مس
ــده بود و امکان استفاده از آن ها  نیز دچار آسیب ش
ــتم  ــت. هم زمان با حادثه زلزله بم سیس وجود نداش
ــور کامل  ــز به ط ــم نی ــتانی ب ــس پیش بیمارس اورژان
غیرفعال شد و تنها مسیر ارتباطی بم و مرکز استان 
ــن طریق مرکز  ــپاه بود که از ای ــیم SX س فقط بی س
ــی خطوط تلفن  ــد. تمام ــتان متوجه زلزله بم ش اس
ــل از بین رفته بود و  ــراه و تلفن ثابت به طور کام هم

قابل استفاده نبود.
چادری به عنوان مرکز پیام در بم دائر شد

ــد و  ــکیل ش ــوادث غیرمترقبه آن زمان تش ــتاد ح س
ــکی و تیم های مختلف از مرکز  ــگاه علوم پزش دانش

ــتان های هم جوار که نزدیک ترین  استان و دیگر اس
ــتان بود به بم اعزام شدند.  آن ها سیستان و بلوچس
ــتانی و  ــتگاه آمبوالنس بیمارس ــه 22 دس ــک ب نزدی
ــان،  ــاور کرم ــای مج پایگاه ه از  ــتانی  پیش بیمارس
جیرفت و سیرجان در مرحله اول به بم اعزام شدند 
ــتان و بلوچستان و زاهدان به  و پس ازآن نیز از سیس
ــز پیام در بم  ــدون اتالف وقت مرک ــک آمدند و ب کم
ــوان مرکز پیام  ــادری به عن ــد و کانکس و چ ــر ش دای
ــتان را بر  ــی شهرس ــای اعزام ــت آمبوالنس ه هدای

عهده گرفت.
ــود که این  ــر این ب ــکل دیگ مش
ــگاه  پای ــه  ب ــط  فق ــام  پی ــز  مرک
دسترسی داشت و دسترسی به 
ــرا نه  ــود؛ زی ــع ب ــم قط 115 ه
ــه موبایلی و فقط  تلفنی بود و ن
یکی از این کارکردها باقی بود 

که هدایت آمبوالنس ها بود.
معاون  ــور،  خادمی پ ــا  غالمرض
و  ــوادث  ح ــت  مدیری ــز  مرک
ــان،  ــکی کرم ــای پزش فوریت ه
ــان  زم آن  ــوادث  ح ــاره  درب
ــه  حادث از  ــس  پ ــد:  می گوی
ــب  ش ــا  ت ــس  اورژان ــای  نیروه
ــدند و روزها به شکل  مستقر ش
ــن را پیدا  ــت زنی مصدومی گش
می کردند و مصدوم یابی بسیار 
فعال بود نه اینکه منتظر تماس 
ــد و آمبوالنس ها  بیماران بمانن

ــا  ــراری و اردوگاه ه ــکان اضط ــمت اس ــه س ــم ب ه
ــت زنی می کردند و بیماران را در ساعات اول به  گش
ساختمان مجاور بیمارستان امام منتقل می کردند. 
هرچند این بیمارستان نیز آسیب کلی دیده بود اما 
ــاعات  ــه در س ــود ک ــده ب ــی از آن باقی مان بخش های
ــراری و تجمیع  ــداوای اضط ــرای م ــه، محلی ب اولی
ــه  ب ــک  ــب کم ــه داوطل ــانی ک ــود. کس ب ــاران  بیم
ــای اولیه ازجمله  ــن و بیماران بودند کاره مصدومی

پانسمان و غیره را انجام می دادند.
تیم های امداد بین الملل به منطقه آمدند

تیم های امدادی به ویژه تیم های امداد بین الملل از 
ــورهایی همچون اوکراین، ایتالیا، آلمان و غیره  کش
ــتان های صحرایی را در  ــه آمدند و بیمارس به منطق
ــهر دایر کردند و عالوه بر تیم امداد  نقاط مختلف ش
ــات، تیم درمانی نیز همراه با خود آورده بودند  و نج
ــراری برپا  ــپ اضط ــم کم ــراف ب ــهر و در اط و در ش

کردند.
پس از استقرار آن ها تا حدودی تلفن های عمومی و 
ــا  ــی اردوگاه ه ــا و در نزدیک ــیار در محله ه BTS س
ــی پیدا  ــه 115 دسترس ــم ب ــد و برخی ه ــب ش نص
ــد  ــه بع ــوم ب ــد. از روز س کردن
ــیج شد و  دوباره بیماریابی بس
بیماران هم با توجه به اینکه تا 
ــرده  پیداک ــکان  اس ــدودی  ح
ــتان صحرایی  بودند و بیمارس
ــده بود خودشان برای  دایر ش

درمان مراجعه می کردند.
ــاعت  ــر طی 48 س ــزار نف 4 ه

منتقل شدند
ــری، رئیس  ــّید محمد صاب س
ــان، با  ــتان کرم ــس اس اورژان
از  ــی  ــه بخش اینک ــه  ب ــاره  اش
ــه  ب ــوط  مرب ــای  فعالیت ه
ــرودگاه بم  ــانی در ف امدادرس
انجام می شد، بیش از 4 هزار 
ــط  ــاعت توس ــر طی 48 س نف
ــتانی به  اورژانس پیش بیمارس

از  ــال  انتق ــه  چراک ــدند  ش ــزام  اع ــتان  اس ــز  مرک
ــس  اورژان ــف  وظای از  ــرودگاه  ف ــه  ب ــتان ها  بیمارس

پیش بیمارستانی بود.
ــدند تعدادشان بسیار زیاد بود  بیمارانی که اعزام ش
و بیمارستان تخت نداشت و بخش عمده بیماران با 
ــر بار اعزام  ــن که در ه هواپیماهای c130 و ایلوش
امکان انتقال 200 نفر را داشتند به کرمان، مشهد، 
ــدند و انتقال زمینی  ــیراز، اصفهان و یزد اعزام ش ش

به ندرت صورت می گرفت.
ــا روز دوم  ــه ت ــس از حادث ــت پ ــاعت نخس در 24 س
ــرودگاه بم و از  ــهر به ف ــن از ش ــیاری از مصدومی بس
و  ــدند  ش ــل  منتق ــتان ها  اس ــر  دیگ ــه  ب ــرودگاه  ف
ــتان های جیرفت، بافت، سیرجان، بردسیر،  شهرس
ــطح  ــرش مصدومین را در س ــنجان و زرند پذی رفس

گسترده انجام دادند.
ــال 1382 سه پایگاه و یک  زمان وقوع زلزله بم در س
ــی الزم برای  ــتند و آمادگ ــت داش ــام فعالی مرکز پی
ــود نبود و حتی  ــه دردناک موج ــه با این حادث مقابل
ــان نیز امکان ارائه  ــت و درم دیگر حوزه های بهداش

خدمات مناسب را نداشتند.
12 سال پس از بحران

امروز که 12 سال از آن حادثه غم انگیز می گذرد در 
کرمان 132 پایگاه اورژانس ایجادشده است که 14 
ــت و 11 مرکز پیام  ــده اس پایگاه آن در بم مستقرش
ــای مربوط به  ــه کاره ــده ک ــتان ایجادش ــز در اس نی
هماهنگی در سطح شهرستان ها را دنبال می کنند. 
ــهر  ــایت اداری ش در حال حاضر مرکز فناوری در س
ــایت های  ــی از مقاوم ترین س ــده که یک بم مستقرش
ــت و مرکز  ــه بم اس ــس از زلزل ــده پ اداری ساخته ش

مدیریت حوادث نیز آنجا مستقر است.
ــک  ــوع زلزله پزش ــه در زمان وق ــی ک ــن رجای محس
ــوده و در حال حاضر مدیر مرکز حوادث و  درمانی ب
ــکی بم است می گوید: در سال 82  فوریت های پزش
بم تنها یک پایگاه اورژانس شهری در منطقه داشت 
ــداد 14 پایگاه اورژانس در بم  ــا در حال حاضر تع ام
ــهری و 12 پایگاه  ــگاه آن ش ــت که 2 پای ــتقر اس مس

جاده ای است.
ــه تعداد پایگاه های آن زمان با زمان کنونی  با مقایس
ــه حداقل ظرفیت و  ــید ک می توان به این نتیجه رس
ــر  براب  14 ــم  ب ــتان  شهرس ــس  اورژان ــی  آمادگ
ــگاه بم نیز از چهار  ــت و ستاد دانش افزایش یافته اس
ــده و به طور  ــان جداش ــز کرم ــته از مرک ــال گذش س

مستقل خدمات مناسبی ارائه می دهد.
ــا اکنون  ــه ب ــال 82 قابل مقایس ــم در س ــس ب اورژان

نیست
در هیچ زمینه ای وضعیت اورژانس بم در آن زمان با 
ــنل  ــت؛ چراکه پرس ــل قیاس نیس ــال حاضر قاب ح
ــم در آن زمان تنها 6 نفر بودند که  ــگاه اورژانس ب پای

اکنون به 110 نفر افزایش یافته است.
ــا و افزایش  ــخت افزاری این ارتق ــد س ــا در بع نه تنه
ــت، بلکه  ــده اس کیفیت خدمات اورژانس محقق ش
ــا ارائه  ــای الزم ب ــز آمادگی ه ــزاری نی ــد نرم اف در بع
آموزش های مربوطه به افراد جامعه به ویژه کارکنان 
راه آهن، دانشگاه، فرودگاه و غیره داده شده است.

به بهانه پنجم دی ماه؛ سالروز زلزله دردناک بم

اورژانس بم؛ 12 س��ال پس از فاج�عه
گزارش تفصیلی از وضعیت کنونی اورژانس بم در مقایسه با سال 82   

گزارش

طاهره کریمی
       روزنامه نگار

دانشگاه علوم پزشکی بم - 1394

تابلو اورژانس 115 بم پس از زلزله 1382
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بحث زمان در اورژانس پیش بیمارستانی 
یکی از مهم ترین مسائل کاری در سیستم 
ــدن هر چه  ــر ش ــرای کمت ــت و ب 115 اس
ــیدن بر بالین بیمار  ــتر زمان های رس بیش
ــه  ــاندن وی ب ــن رس ــدوم( و همچنی )مص
ــه خرج  ــی ک ــه بودجه های ــتان چ بیمارس
ــزار  برگ ــه  ک ــاتی  جلس و  ــود  نمی ش
ــی و  ــک ناهماهنگ ــا ی ــا ب ــردد؛ ام نمی گ
ــرژی و هزینه ها به  ــن ان ــکال، تمام ای اش
ــم نیاز به قوانینی  هدر می رود. پس بازه
ــاس  ــدیدا احس ــازمانی ش مدون و بین س

ــود. می ش

ــورت  ــه به ص ــر را )ک ــناریوی زی ــد س بیایی
کامال اتفاقی واقعی هم هست و به عکس 
ــود!( تصور  ــز مربوط می ش ــن مطلب نی ای

ــم: کنی

آمبوالنس )کد 2213( پایگاه 21 دهقان 
ــاعت  ــهد در س ــز اورژانس 115 مش مرک
ــاه  ــخ 10 آذرم ــه تاری ــت وچهار دقیق بیس
ــه مأموریتی در خیابان امام رضا  1394 ب
)ع( مشهد در نزدیکی حرم مطهر رضوی 
ــار ضعف و  ــکایت بیم ــود. ش اعزام می ش
ــیفت،  ــین های ش ــت. تکنس بی حالی اس
ــز ارتباطات و  ــا مرک ــی ب ــد از هماهنگ بع
ــور  عب ــرای  ب ورودی  ــتن  نداش ــالِم  اع
ــس، آن را در کنار خیابان عریض  آمبوالن
امام رضا )ع( به صورتی که برای سایرین 
ــد، پارک  ــی ایجاد نکن ــن خلل کوچک تری
ــی از  ــه یک ــاری ک ــن بیم ــر بالی ــرده و ب ک
ــت، حاضر  ــتم )ع( اس ــام هش ــران ام زائ
ــر  زودت ــودش  خ ــه  ک ــار  بیم ــوند.  می ش
ــده،  ــار کاهش قند خون ش ــده دچ فهمی
قبل از رسیدن آمبوالنس مایعات شیرین 
ــان 137  ــون ایش ــد خ ــه قن ــورد ک می خ
ــود. اقدامات اولیه در  اندازه گیری می ش
ــم توصیه  ــود و علیرغ ــام می ش ــل انج مح
ــه  ب ــال  انتق ــت  جه ــنل،  پرس ــد  اکی
ــود وقت برای  ــتان، به دلیل کمب بیمارس
ــت رضایت  ــافر اس ــار که مس ــارت، بیم زی
ــی منتقل  ــه مرکز درمان ــد او را ب نمی ده
ــگام  هن ــیفت،  ش ــین های  تکنس ــد.  کنن
ــه جالبی  ــا صحن ــت ب ــت از مأموری بازگش
ــر  ــه افس ــه جریم ــوند: »برگ ــرو می ش روب
ــن  برف پاک ک روی  ــی  راهنمایی-رانندگ
آمبوالنس خودنمایی می کند!« از سرباز 
ــا  جوی ــی  رانندگ ــی  راهنمای ــه  وظیف
می شوند و ایشان اظهار می کند که افسر 
ــت  ــورد عنای ــس را م ــور آمبوالن کادر راه
ــت! بعد از اعالم اتمام  خود قرار داده اس

ــگام  ــات و هن ــز ارتباط ــه مرک ــت ب ــس پلیس مأموری ــه کانک ــگاه، ب ــه پای ــت ب بازگش
ــرگرد  راهور مراجعه می کنند و جناب س
ــه نمی توان برگه جریمه  اظهار می کند ک
ــتباه  ــرد هرچند به صورت اش ــل ک را باط

ــد! ــده باش صادرش

ــنل  ــدادی عادی برای اکثر پرس این رخ
ــت که  ــس 115 در کالن شهرهاس اورژان
ــل یک بار در طول خدمت  هرکدام حداق
ــد. از جریمه  ــا آن برخورد می کنن ــود ب خ
ــدن هنگام تحویل بیمار به بیمارستان  ش
ــی - رانندگی  ــر راهنمای ــم افس که به زع
ــب پارک شده  آمبوالنس در جای نامناس
است. مگر آمبوالنس با جای دیگری جز 
بیمارستان کار دارد؟! که هنگام رسیدن 
ــما که االن  ــار با جمله: »ش ــر بالین بیم ب
ــوند؛  ــر مواجه می ش ــار ندارین« افس بیم
ــت  ــیار مأموریت هایی بوده اس اما چه بس
ــی  ــده ول ــی اعالم ش ــترس عصب ــه اس ک
ــت  ــین ها با ایس ــیدن، تکنس ــگام رس هن
قلبی تنفسی روبرو شده اند! پس تمامی 
ــیدن  ــای اورژانس تا زمان رس مأموریت ه
ــد  بای ــه،  ثانوی ــاژ  تری و  ــار  بیم ــن  بالی ــر  ب

ــوند. اورژانس واقعی تلقی ش

موضوع بعدی که بسیار مغفول مانده، به 
اورژانس  آمبوالنس های  یک چشم دیدن 
ــتانی  115 و آمبوالنس های بین بیمارس
ــتفاده هایی  سوءاس ــه  همیش ــه  ک ــت  اس
ــیت  ــفانه حساس ــود و متأس ــام می ش انج
ــی  ــران راهنمای ــن افس ــردم و همچنی م
ــی و خطیر  ــبت به حیات ــی را نس -رانندگ
 115 ــای  آمبوالنس ه ــف  وظای ــودن  ب

ــد. می کاه

ــیاری جریمه های  متأسفانه در موارد بس
ــاب  حس از   115 ــای  آمبوالنس ه
ــر می شود که بازهم نبود  تکنسین ها کس
ــای  برخورده ــبب  س ــب  مناس ــی  قوانین
ــلیقه ای در این گونه موارد شده است.  س
ــتانی  ــتم اورژانس پیش بیمارس در سیس
ــایل  وس از  ــتر  بیش ــتفاده  اس ــل  دلی ــه  ب
حمل ونقل، نسبت به سایر ارگان ها، نیاز 
ــود قوانین، چه درون و چه  مبرمی به وج
ــا  ت ــود  می ش ــاس  احس ــازمانی،  برون س
ــز نجات  ــه دیگری ج ــین ها دغدغ تکنس
ــه  ــند و ب ــته باش ــان نداش ــان مددجوی ج

ــتم همت گمارند. تعالی سیس

و  ــوادث  ح ــت  مدیری ــز  مرک ــس  رئی
کرمانشاه  ــتان  اس پزشکی  فوریت های 
ــکالت  مش ــع  رف و  ــت  تقوی ــتار  خواس
ــد و  ــتان ش ــن اس ــی ای ــس هوای اورژان
ــس هوایی در این  ــت: وجود اورژان گف
استان یک ضرورت است و باید نسبت 

ــود. ــکالت آن اقدام ش به رفع مش

صائب مدرسی در گفت وگو با خبرنگار 
ــات  ــه خدم ــاره ب ــا اش ــج ب یک.یک.پن
ــن  زائری ــه  ب ــاه  کرمانش ــتان  اس  115
ــت:  داش ــار  اظه ــینی  حس ــن  اربعی
ــاه سه دستگاه  اورژانس 115 کرمانش
ــین و یک اتوبوس  آمبوالنس با 9 تکنس
ــال  ــران فع ــیر زائ ــس را در مس آمبوالن
ــی  درمان ــات  خدم ــه  ارائ ــه  ب و  ــرد  ک
ــا  ب ــن  همچنی ــزود:  اف وی  ــت.  پرداخ
ــه از اورژانس  ــی صورت گرفت هماهنگ
ــه خدمات  ــدران برای ارائ هوایی مازن

ــتفاده کردیم و تیم  هوایی اورژانس اس
ــروه خلبانی در  ــراه گ ــه هم ــدادی ب ام

ــدند. ــتقر ش مرز مس

ــی تصریح کرد: در زمان  صائب مدرس
ــه  ب ــینی  حس ــن  اربعی ــران  زائ ــزام  اع
ــتان های  ــام بیمارس ــالی معلی تم کرب
ــود تا  ب ــاش  ــاه آماده ب ــتان کرمانش اس
ــو ممکن  ــه بهترین نح ــه خدمات ب ارائ

ــرد. ــورت گی ص

و  ــوادث  ح ــت  مدیری ــز  مرک ــس  رئی
کرمانشاه  ــتان  اس پزشکی  فوریت های 
و  ــی  غرب ــدی  کمربن در  ــرد:  ک ــان  بی
از  ــی  یک ــه  ک ــاه  کرمانش ــرقی  ش
ــود  ب ـــــــیرها  مس ــن  پرحـــــادثه تری
ــدند و به ارائه  ــتقر ش ــا مس آمبوالنس ه

ــد. ــات پرداختن خدم

ــرای  ــود ب ــنهاد می ش ــزود: پیش وی اف

ــاخت ها و  ــا تقویت زیرس ــال آینده ب س
ــات  خدم ــق  دقی ــزی  برنامه ری
ــن ارائه  ــران اربعی ــه زائ ــری ب مطلوب ت

ــود. ش

ــم  تی ــرد:  ک ــان  بی ــی  مدرس ــب  صائ
ــال آینده  ــرای س ــز باید ب ــس نی اورژان
ــی را بگذرانند تا  ــای تخصص آموزش ه
ــه  ارائ ــد  بتوانن ــر  بهت ــی  هماهنگ ــا  ب

ــد. ــام دهن ــت را    انج خدم

و  ــوادث  ح ــت  مدیری ــز  مرک ــس  رئی
کرمانشاه  ــتان  اس پزشکی  فوریت های 
ــس  اورژان ــود  وج ــرد:  ک ــان  خاطرنش
ــتان به عنوان  ــال در این اس ــی فع هوای
ــتان مرزی غرب کشور یک ضرورت  اس
آن  ــن  تأمی ــرای  ب ــد  بای ــه  ک ــت  اس

ــود. ــی ش چاره اندیش

روایتی از نجات مادر باردار در برف و راه بندان
میالد فرشته ای در آسمان سرخ

تکنسین های اورژانس نیشابور طی عملیاتی پنج ساعته در 
برف و کوالک؛ نوزاد را سالم به دنیا آوردند

گلوله های برف آسمان تاریک شب را می شکافتند و از نزدیکی خدا 
پایین می آمدند. کسی نمی دانست قرار است این گلوله های سفید 
ــان از طرف خدا یک کوچولوی دوست داشتنی برای  همراه خودش

زمینیان به هدیه بیاورند.

ــهادت امام  ــرخی اش به خاطر ش ــده بود، شاید س ــمان سرخ ش آس
ــاید هم با سرخی گونه های نوزادی درراه زمین  مهربانی ها بود یا ش
ــومین ماه پاییز با برف ها پایین آمد همزادپنداری  که در هجدهم س
ــابور به دوراز  ــود. در 60 کیلومتری نیش ــده ب ــرد. جاده بند آم می ک
ــادات، هراسان گوشی  هرگونه امکانات درمانی مردی از خانواده س
ــن اورژانس  ــک، یک، پنج«، تلف ــماره را گرفت: »ی ــت و ش را برداش
نیشابور زنگ خورد. سّید ابوالفضل حسینی با اضطراب و دل نگران 
ــرش باردار  ــت و اعالم کرد همس ــابور کمک خواس ــس نیش از اورژان

است و حالش وخیم...

ــد؛ اما  ــمانی نیروهای اورژانس آغاز ش این گونه بود که مأموریت آس
ــدید برفی بود  ــکل همه را دل نگران کرده بود و آن بارش ش یک مش

که باعث بسته شدن جاده شده بود.

ــن پایگاه  ــی را از نیروهای نزدیک تری ــابور تیم ــس نیش ــز اورژان مرک
اورژانس که در شهرستان فیروزه مستقر هستند همراه با کامل ترین 
تجهیزات و آمبوالنس دومحوره به محل اعزام می کند و با هماهنگی 
ــیده از  ــاعت جاده پوش ــداری و یاری تیم راهداری پس از 5 س فرمان

برف بازگشایی می شود.

ــب فقط تکنسین نبودند،  ــین های فوریت های پزشکی آن ش تکنس
ــان زمینیان را  ــد حضور در می ــوزادی بودند که قص ــته نجات ن فرش
ــدن جاده همراه بود با لبخند این فرشته کوچولو که  ــت. باز ش داش
ــوق بیشتر به دنیا آمدنش مردانی فداکار تمام تالش خود را  برای ش

به کار گرفته بودند.

پس از ساعت ها تالش، مادر و نوزاد به بیمارستان »حکیم« نیشابور 
ــرخ و برف های سپید گونه سرخ  ــمان س ــدند و باالخره آس منتقل ش

نوزاد پاییزی را دیدند.

ــتاد هدایت عملیات  ــئول س ــناس مس ــار نیک، کارش مصطفی افش
ــن مأموریت  ــاره ای ــابور، درب ــکی نیش ــکده علوم پزش ــران دانش بح
می گوید: در آن شب مادری باردار که زمان زایمانش فرارسیده بود 
نیاز به کمک داشت و تیمی از نزدیک ترین پایگاه به آن روستا اعزام 

شد.

محمدحسین عزیزآبادی، مسئول پایگاه شهرستان فیروزه که یکی 
ــادر و نوزاد بوده  ــته نجات آن م ــمانی و فرش ــان مأمورهای آس از هم
ــت این مأموریت را یکی از زیباترین مأموریت های خود می داند؛  اس

هرچند در زمره سخت ترین آن ها هم هست.

به گفته وی در این مأموریت زمین و آسمان و جاده کوهستانی همه 
ــتر کنند؛  ــراب آن ها را بیش ــم داده بودند تا اضط ــت ه دست به دس

چراکه صحبت از نجات مادر و فرزندی معصوم در میان بود.

ــا باوجوداینکه با  ــته مأموریت ه ــن دس ــت ای ــد اس ــادی معتق عزیزآب
ــت اما شیرینی لبخند را بر لبان مأموران و  سختی زیادی همراه اس
یاری شوندگان می نشاند و خوشحالی موفقیت چنین مأموریت هایی 

توان نیروهای اورژانس را صدچندان می سازد.

ــب با  ــکی که آن ش ــای پزش ــین  فوریت ه ــی، تکنس ــا قربان غالمرض
ــادات تالش کرده  ــدی از تبار س ــات مادر و فرزن ــان برای نج دل وج
است، می گوید: با انجام چنین مأموریت هایی به این پی می بری که 
چقدر کار و حرفه ات مهم است و بهترین لطف خداوند به بندگانش 

می تواند همین باشد که جان بندگانش را نجات دهی.

ــود دارد،  ــس را در کارنامه خ ــوزادی در آمبوالن ــه تولد ن ــه تجرب او ک
ــت چنین مأموریت هایی نشان از اهمیت کار و تالش، در  معتقد اس

اوج سختی ها دارد.

اراده و انگیزه شــان راه ها را باز کرد
ــانی به مادر باردار باوجود برف سنگین  امدادرس

ــهر کرد و راه بندان در اورژانس ش

ــا در ارتفاعات و  ــه غالب ــاز بارش های پاییزی ک ــس از آغ پ
ــاهد شادی و  ــکل برف است ش ــتانی به ش مناطق کوهس
ــاورزان در نقاط  ــا کش ــان خصوص ــن هایم ــعف هموط ش
ــحالی و  ــار این خوش ــتیم؛ در کن ــورمان هس ــف کش مختل
امید برخی نگرانی ها هم به وجود می آیند که از مهم ترین 
ــه  ــانی ب ــدن امدادرس ــن ش ــه غیرممک ــوان ب ــا می ت آن ه
ــاره کرد.  نیازمندان در مناطق برف گیر و صعب العبور اش
ــتند مردانی  ــخت و مالل آور هس ــرایط س اما در همین ش
ــرف و  ــوع، ب ــه همن ــت ب ــه درراه خدم ــن اراده ک پوالدی
ــد؛ نمونه این  ــو درمی آی ــان به زان ــل ش ــدان در مقاب یخبن
ــمی و لطف الله طاهری  ــمانی مسعود میر هاش مردان آس
ــاری در  ــال ج ــاه س ــوم آذرم ــت و س ــه در بیس ــتند ک هس
ــیرهای مواصالتی شهرستان اردل  ــرایطی که اکثر مس ش
ــال و بختیاری به  ــتان چهارمح ــهرکرد در اس ــع ش از تواب
ــنگین برف بسته بود انگیزه شان رنگ یاس  علت بارش س
ــتایی  ــدی به خود نگرفت و به یاری زن باردار روس و ناامی

ــتافتند. ش

پس از اعالم گزارش نیاز زنی باردار دریکی از روستاهای 
ــگاه  ــین های پای ــس 115، تکنس ــه اورژان ــراف اردل ب اط
جاده ای لیرابی به روستای آبسرده فراخوانده شدند؛ در 
ــد آقای  ــاعت 19:30 آغاز ش ــه س ــن ماموریت ک ــورد ای م
ــو پایگاه با  ــد: از همان جل ــن روایت می کن ــمی چنی هاش

برف سنگینی مواجه شدیم، آمبوالنس مان باوجوداینکه 
ــکل ممکن  تویوتا بود، درراه چندین بار گیر کرد، به هر ش
ــل آن را آزاد کردیم تا  ــت خالی و بی و با کمک مردم با دس
ــانیم. پس از رسیدن  ــتای آبسرده برس خودمان را به روس
ــم گرفتیم زن در  ــات اولیه تصمی ــتا و انجام معاین ــه روس ب
ــتانه زایمان را منتقل کنیم. مسیری 45 کیلومتری را  آس
ــش گرفتیم؛ اما همان ابتدای را  ــیدن به اردل در پی تا رس
ــمت اردل غیرممکن  ــه س ــت ب ــه علت بارش برف برگش ب
ــده بود. با هماهنگی مسئول اورژانس شهرستان، پس  ش
ــان آمدند و با  ــاعت، راهداران به یاری م ــه س از دو الی س
ــار را به  ــاعت 23:30 بیم ــدیم س ــق ش ــا موف ــک آن ه کم
ــانیم.  ــتان اردل برس ــا )ع( شهرس ــام رض ــتان ام بیمارس
ــتایی بالفاصله پس از رسیدن به  ــبختانه آن زن روس خوش
ــرایطی مناسب به دنیا  ــالم و در ش بخش، فرزند خود را س

آورد.

ــختی خود و  ــزه و سرس ــورد انگی ــری در م ــف ا... طاه لط
ــه  ــوار ب ــت دش ــن مأموری ــح ای ــام صحی ــکارش در انج هم
ــح داد: به همکارم  ــگار یک.یک.پنج این گونه توضی خبرن
ــت باید به هر طریقی  گفتم چون جان دو نفر در میان اس
ــانیم. این ها امیدشان به ماست؛  خودمان را به آن ها برس
ــم به ما  ــان برویم. خدا ه ــه کمک ش ــده باید ب ــر طور ش ه

ــویم. کمک کرد تا موفق ش

ــتان  ــان در اورژانس شهرس ــه همکارانم ــدام ایثارگران اق
ــه  ــرای هم ب ــان  من ــد  از خداون و  ــم  ارج می نهی را  اردل 
ــالمتی و  ــوم آرزوی س ــالش این مرزوب ــین های پرت تکنس

ــم. ــت می کنی موفقی

صفحه   8

گزارش

محمدرضا یزدان پناه
      روزنامه نگار

یادداشت تحلیلی

امیر محمدیان
تکنسین اورژانس 115 مشهد

خبر

گزارش

علیرضا دهقانی 
روزنامه نگار

رونمایی از کتاب »پاسخ مراکز فوریت های پزشکی به بیماری های عفونی نوظهور«
در جلسه شورای اداری استان مرکزی، در تاریخ  94/8/17 با حضور استاندار و اعضای شورای اداری استان مرکزی، کتاب تألیف شده توسط محققین مرکز 
ــخ مراکز فوریت پزشکی به تب های خونریزی دهنده عفونی نوظهور، توسط استاندار استان مرکزی، مهندس  ــتان مرکزی، تحت عنوان پاس اورژانس 115 اس

زمانی قمی، مدیرکل پدافند غیرعامل استان سردار قاسمی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک، آقای دکتر طاهر احمدی رونمایی شد.

ــنودی رئیس  ــتی تقدیر و از آقایان دکتر فرزین، خوش ــده در حوزه پدافند زیس ــتگاه برگزی ــتان مرکزی به عنوان دس ــه از مرکز اورژانس 115 اس ــن جلس  در ای
اورژانس استان مرکزی و بهروز غالمی، کارشناس ارشد تهدیدات زیستی این مرکز، به عنوان مؤلفین کتاب یادشده توسط استاندار تقدیر به عمل آمد.

جریمه ای به پاس خدمت به بیمار!
قبض جریمه پلیس راهوار مشهد، برای آمبوالنسی که در حین مأموریت و بر 

بالین بیمار بود

                   رئیس اورژانس 115 استان کرمانشاه:

اورژانس هوایی کرمانشاه تقویت شود
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ــد دوم مردادماه  ــی متول عباس معصوم
ــتان  ــع اس تواب از  ــس  ــال 64 در طب س
ــئول پایگاه  ــان جنوبی است. مس خراس
اورژانس 115 عشق آباد طبس است و در 
ــما  اورژانس جاده ای کار می کند اما رس
ــانی به جاده، شهر عشق آباد و  امدادرس
بیمارستان این شهر را نیز بر عهده دارد. 
چون شهر عشق آباد پایگاه شهری ندارد 
ــتان این شهر هم در زمان  و تنها بیمارس
ــهری دیگر با کمبود  اعزام بیماران به ش
ــه  ب ــور  مجب ــت  اس ــه  مواج ــس  آمبوالن
خدمت رسانی بیشتر است. حداقل سه 
ــت تا از خانه به پایگاه  ــاعت در راه اس س
ــد. به قول خودش اوضاع ده-هفت  برس

است!

ــا اضافه  ــان ب به تازگی اعضای پایگاهش
ــرباز )پیام آور بهداشت( به  ــدن یک س ش
جمعشان 6 نفره شده و می تواند یک روز 
ــاله و  ــن زهرای 5 س ــش نازنی ــتر پی بیش
ــدی 6 ماهه و  ــن و مه ــش حس دوقلوهای

البته همسر فداکارش باشد.

ــته  ــما گذش ــه در متن باال از نظر ش آنچ
ــی عباس  ــرح حال زندگ ــه ای از ش گوش
ــق آباد طبس  ــین عش معصومی، تکنس
است. نشریه یک. یک. پنج به مصاحبه با 
همسر این تکنسین پرداخته که در زیر از 

نظر شما مخاطبان گرامی می گذرد.

هنوز ماه عسل نرفته ایم!

ــر عباس معصومی  ــیرین جوان همس ش
ــرم 3 ماهه بود که عباس  می گوید: دخت
ــس  اورژان ــد.  ش ــس  اورژان وارد 
ــه  ــان کرده اش بود. کاری که همیش نش
ــت به آن مشغول شود. کاری  عالقه داش
ــت و هم از  ــه هم از نظر من مقدس اس ک
ــد  نظر خودش. از وقتی وارد اورژانس ش
هیچ سال تحویلی در کنار ما نبود و فقط 
عکس هفت سینی که از سرنگ، سوزن، 
ــوییچ و... با دوستانش درست  ــرم، س س

می کند دیده ایم.

به خاطر تنها بودن در زایمان اول دوست 
ــتم برای زایمان دوم، هنگام به دنیا  داش

ــد  باش ــارم  کن ــا  دوقلوه ــدن  آم
از  ــه  ک ــی  زمان ــًا  مخصوص
شرایط سخت زایمان بعضی 
ــو  دوقل ــه  ک ــی  خانم های از 
داشتند و عباس به کمکشان 
ــتان  ــود که به بیمارس رفته ب
ــم گفته بود  ــوند برای اعزام ش

ــت  دوس ــتر  بیش

داشتم کنارم باشد؛ اما نبود. شب زایمان 
ــد؛ هرچه مادرم اصرار کرد با  حالم بد ش
ــتان برویم، به دلیل  ــس به بیمارس اورژان
ــرم، حاضر  ــودن از نبود همس ناراحت ب
ــی به  ــروم و با تاکس ــا اورژانس ب ــدم ب نش

بیمارستان رفتم!

خانواده تکنسین های اورژانس باید مثل 
تکنسین ها فداکار باشند و با شرایط کنار 
بیایند. زندگی با یک تکنسین اورژانس 
ــرا نه تنها در  ــت زی ــخت اس بی نهایت س
نبودش باید تمام  کارها و مسئولیت های 
ــم  ــته باش ــه و بچه ها را به دوش داش خان
بلکه هنگامی که به خانه می آید باید یک 
گوش شنوا برای حرف های نگفته اش در 
ــیفت باشم و یک مشاور برای  روزهای ش
ناراحتی هایی که به دلیل اتفاقات ناگوار 

مأموریت هایش برایش پیش می آید.

اگر مأموریت ناموفق باشد تا دو روز دمغ 
است. زمانی که زنگ می زنم تا می گوید 
مأموریت، سریع تلفن را قطع می کنم اما 
بعد از بازگشتش تمام جزییات مأموریت 
را می پرسم تا هم او آرام شود و هم خودم 

و از شرایط روحی اش باخبر شوم.

ــدرش را  ــراغ پ ــی س ــرا وقت ــن زه نازنی
ــه مأموریت رفته  ــم ک ــرد و می گوی می گی
است می گوید رفته بخیه بزند، بچه ها را 

نجات دهد؟!

ــی  ــار عکس یک تصادف را درگوش یک ب
ــیار وحشتناک بود و  عباس دیدم که بس
ــرایط به  ــد عباس در آن ش ــاورم نمی ش ب
ــیب دیدگان کمک  ــه و به آس صحنه رفت
ــت. ازآن پس دیگر هیچ عکس  کرده اس
ــار به این فکر  ــدم و هر ب ــه ای را ندی حادث
ــر این  ــاس بر س ــور عب ــم که چط می کن
حادثه ها می رود و کمک می کند و چگونه 
روحیه اش 

می شود؟ترمیم 

و  ــم  بودی ــی  هم کالس ــگاه  دانش در 
از  ــد  بع ــم.  می خواندی ــی  زیست شناس
لیسانس، عباس دوباره کنکور داد و وارد 
ــته فوریت های پزشکی شد. به دلیل  رش
ــاس و  ــرایط کاری عب ــودن ش ــخت ب س
ــه، ترجیح دادم  ــئولیت بچه ها و خان مس

سرکار نروم و در خانه بمانم.

ــدام مأموریت  ــج: خاطره ک یک.یک.پن
همسرتان را به یاد دارید؟

ــی که برایم  ــیرین جوان: خاطره خوب ش
تعریف کرده این است که یک خانم باردار 
ــورده بوده و  ــته به زمین خ که دوقلو داش
ــبختانه  ــرده و خوش ــش ک ــاس کمک عب
ــی  ــیب های احتمال ــود از آس ــته ب توانس
بیشتر به جنین ها جلوگیر کند و بچه ها 

سالم به دنیا آمدند.

ــوهرم بلکه برای تمام  من نه تنها برای ش
ــوزد  ــس دلم می س ــین های اورژان تکنس
به خصوص آن هایی که از راه دور آمده اند 

و از خانواده های شان دور هستند.

ــرتان  یک.یک.پنج: جایگاه کاری همس
چگونه است؟

ــن ارگان در  ــوان: مظلوم تری ــیرین ج ش
ــس  ــان اورژان ــت و درم ــتم بهداش سیس
است. هر بیماری و حادثه ای از اورژانس 
شروع می شود و تکنسین های اورژانس 
ــانی قرار دارند  در خط مقدم خدمات رس
اما از نظر رسیدگی به کارکنان بهداشت 

و درمان در رده آخر اولویت قرار دارند.

ــرایط کار سخت است که وقت  آن قدر ش
مسافرت رفتن نداریم. این را بگویم که ما 
ــم و عباس قول  ــل نرفته ای ــوز ماه عس هن
ــل به کربال  ــرای ماه عس ــری ب داده 5 نف

برویم.

. ــک ی . یک
ــرا  ــج: چ معتقد پن

ــس  اورژان ــین های  تکنس کار  ــتید  هس
ــوان:  ج ــیرین  ش ــت؟  اس ــدس  مق
ــگاه  ــن ن ــه ای ــس ب ــین های اورژان تکنس
ــان کیست بلکه به  نمی کنند که بیمارش
ــر می کنند که چگونه به او کمک  این فک

کنند.

ــان جایی  ــین خودم ــی وقتی با ماش حت
می رویم، وسایل امدادی اش را به همراه 
ــه نیازمند  ــر فردی ک ــریع به ه دارد و س
ــر راهش قرار می گیرد  ــد و س کمک باش

کمک می کند.

ــی  راض ــان  ت ــغل  ش از  ــج:  یک.یک.پن
هستید؟

 عباس: بله مخصوصًا باوجود همسرم که 
ــی کندو مانند یک  همه جوره حمایتم م
ــنل  ــا پرس ــت؛ ام ــارم اس ــاور در کن مش
اورژانس به دلیل شرایط سخت کاری نیاز 
به مشاور دارند که متاسفانه مسئوالن به 
ــه این دلیل  ــاید ب ــه نکرده اند ش آن توج
ــرایط ما  ــال در ش ــه آن ها تابه ح ــد ک باش
نبوده اند. کاش وزارت بهداشت و درمان 
به این موضوع به صورت ویژه توجه کند. 
ــت که چند ساعت طول  ــده اس بارها ش
ــا  ــویم ت ــم را بش ــه لباس های ــیده ک کش

خون های روی لباس هایم پاک شود.

ــین  ــی یک تکنس ــج: زندگ یک.یک.پن
اورژانس چگونه است؟

ــاط وام و  ــردی که به فکر اقس  عباس: ف
ــور می تواند در  ــد، چط ــاره خانه باش اج
امدادرسانی موفق باشد؟ همسر اول من 
ــر دومم در خانه!  ــت و همس اورژانس اس
ماه گذشته 18 روز شیفت بودم. دخترم 
ــوام فقط  ــن پول نمی خ ــد بابا م می گوی
کنارم باش! طرح های قاصدک و شاپرک 
ــتاران و  ــکان و پرس ــه برای پزش و... هم
دیگر کارکنان علوم پزشکی است و کسی 
ــین های اورژانس را نمی بیند. روز  تکنس
ــک، پرستار، کارمند و... وجود دارد  پزش
اما هیچ روزی به اسم ما در تقویم نیست و 
ــرم در  ــتیم. همس ــم ما مظلوم هس بازه
ــتم  ــت داش ــت و دوس ــس غریب اس طب
ــد.  ــم اما نش ــه زایمان کنارش باش لحظ
لحظه اخم همسرم بعد از تولد دوقلوهایم 
ــه تلخ و  ــوش نمی کنم. یک لحظ را فرام
شیرین به دلیل این که هنگام زایمان در 
ــه در خانه  ــی ک ــودم. روزهای ــارش نب کن
ــعی می کنم کارهای  هستم س
ــاید  خانه را انجام دهم تا ش
ــه را  ــم در خان ــی نبودن کم

جبران کنم.

زیارت خانواده ما
قســمت دوم اتفاقات غیرمنتظره

ــفر چند دقیقه قبل از همه بیدار  از ذوق س
ــفر  س ــه  ی ــه  واس ــودم  ب ــاده  آم و  ــدم  ش
خاطره انگیز. مشغول جمع کردن بعضی از 
ــروصدای من بقیه هم  ــایلم بودم و با س وس
کم کم بیدار شدن و بعد از خوردن صبحانه 
ــدیم  ــوار قطار ش ــم. وقتی س ــت کردی حرک
ــت  ــتم. دوس ــی داش ــوای عجیب ــال و ه ح
ــرم.  ــو ح ــرم ت ــیم و ب ــریع تر برس ــتم س داش
ــفری واسه من یه رؤیا شده بود.  همچین س
ــون  ــا و آقاج ــتیم باب ــه نشس ــو کوپ ــی ت وقت
و  ــن  زائری ــت  وضعی از  ــت  صحب ــغول  مش
ــودن که  ــال ب ــهر کرب ــکان در ش ــرایط اس ش
ــه همه رو به خودش  ــه صدایی توج یک دفع
ــالن قطار بود.  جلب کرد! صدا از داخل س
ــه صدای  ــم متوج ــی دقت کردی ــی کم وقت
ــت و با  ــه کمک می خواس ــدیم ک مادری ش
ــک کنید، تروخدا به  ــه صدا می زد: کم گری
ــنید  ــه ام کمک کنید. پدرم تا صدا رو ش بچ
ــمت صدا دوید. من و  ــریع تر از همه به س س
ــت کردیم.  ــرش حرک ــت س آقا جون هم پش
ــه دختربچه حدودًا  ــا کوپه اون ورتر ی چند ت
ــود و  ــاده ب ــالن افت ــف س ــاله روی ک پنج س
ــختی نفس می کشید. بابا سریع دختر  به س
ــریع  ــی س ــه خیل ــرد و درحالی ک ــل ک رو بغ
ــک کرد، از  ــم دختربچه رو چ ــان و چش ده
داره؟  ــاری  بیم ــابقه  س ــید:  پرس ــادرش  م
ــا بی قراری  ــرده؟ مادر ب ــی مصرف ک داروی
ــاره، ایناهاش  ــه بیم ــت: آره خیلی وقت گف
اینم اسپری که مصرف میکنه، ولی تا حاال 
ــده بود. دارم می برمش کربال  اینجوری نش
ــفا  ــین )ع( ش ــام حس ــت ام ــه حرم ــاید ب ش
ــال دختربچه  ــد ح ــدرم متوجه ش بگیره. پ
ــتن  گذاش ــغول  مش و  ــه  میش ــر  بدت داره 
ــده  ــه متوجه اوضاع ش ــد. هم ــیژن ش اکس
ــالن قطار خیلی شلوغ بود. بابام  بودن و س
ــوت کنید، این  ــرو رو خل ــریع راه داد زد س
ــه. تا  ــتان منتقل بش ــد به بیمارس دختر بای
ــدم. نگرانیم از  ــنیدم کمی نگران ش اینو ش
ــه و  ــن بود که نکنه بابا با دختره پیاده بش ای
ــه. همهمه ای شده بود  سفرمون خراب بش
ــکر  ــرده بودن. خداروش ــردم ازدحام ک و م
ــتگاه بعدی  ــزده دقیقه تا ایس ــدود ده پان ح
ــه به  ــید ک ــی نکش ــتیم و طول ــه نداش فاصل
ــتگاه نزدیک شدیم. همه فکرم این بود  ایس

ــه و... که نکنه بابا پیاده بش

ــکو که رسیدیم دو نفر از تکنسین های  به س
ــودن و بالفاصله  ــتاده ب اورژانس 115 ایس
ــدن.  ــالن ش ــتادن قطار وارد س ــد از ایس بع
ــته  ــوز دختربچه رو روی برانکارد نگذاش هن
ــام و گفت:  ــادرش رو کرد به باب ــودن که م ب
برادر، خدا خیرت بده. خدا شما رو رسوند 
ــت تنها چه کار  ــا این دختر دس ــه من ب و گرن
ــر یتیم و  ــام و این دخت ــن تنه ــردم. م می ک
ــرده. بابا  ــاله که باباش فوت ک ــض دوس مری
ــده  ــه تنهایی دختر بیمار ش ــازه متوج که ت
ــرد و گفت:  ــون و مامان رو ک ــا ج ــود به آق ب
ــدا رو خوش نمیاد تو این وضعیت اینا رو  خ
ــون  ــتان همراهش ــا بیمارس ــذارم. ت ــا ب تنه
ــی دم تا فردا صبح خودم  می رم ولی قول م
ــر  منتظ ــونم!  برس ــهر  خرمش ــه  ب رو 
ــد و سریع رفت.  عکس العمل مامان هم نش
ــده بود رو کرد به  ــوکه ش مامان که کاماًل ش
ــتم ما هیچ وقت  آقا جون و گفت: می دونس

ــارت. ــم زی ــه بری ــل بقی ــم مث نمی تونی

ــده بود و بغضی تو گلوم بود.  زبونم بند او م
ــت؟ مگه ما  ــی نیس ــه مرخص ــا مگ ــه باب آخ
ــه اینکه ما از  ــتیم؟ مگه ن ــواده اش نیس خان
ــک نفر اتفاقی  ــه مهم تریم؟ چرا بابا تا ی بقی

ــش میوفته باید اولین نفر بره کمک؟ واس

ــمت دوم پایان قس
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جوانه ها

موعود معرفاوی 
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 آبادان

باهمسران تکنسین ها

این بار تکنسین های پایگاه جاده ای رستم آباد
ــیر، با مرکز پیام بم تماس گرفته شد و اعالم نمودند که  ــتان نرماش ــتاهای شهرس مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس 115 بم: روز 29 آذرماه 94 از یکی از روس
خانمی دچار درد زایمان شده و نیاز به کمک اورژانس 115 دارد. بالفاصله پس از دریافت پیام، آمبوالنس پایگاه جاده ای رستم آباد به محل فوریت اعزام شد 
ــدید خانم باردار  ــاده انتقال کردند. پس از طی چند کیلومتر، به دلیل درد ش ــین های اورژانس بالفاصله خانم باردار را آم ــیدن آمبوالنس، تکنس ــس از رس و پ
مراحل زایمان آغاز شد و با سرعت عمل باالی تکنیسین ها پس از کلمپ بند ناف و گرم کردن نوزاد، مادر و نوزاد را در وضعیت مناسب به بیمارستان پاستور 

انتقال دادند.

سرکار خانم شیرین جوان؛ همسر عباس معصومی:

از وقت�ی وارد اورژانس ش�د هیچ 
سال تحویلی در کنار ما نبود

18 روز در ماه؛ شیفت عاشقانه برای عشق آبادی ها!

فراخ�����وان
مسابقه عکاسی

عنوان: خدمات اورژانس در ایام مختلف
ویژه کارکنان و خانواده اورژانس سراسر کشور

همراه با جوایز فرهنگی
 خواهشمند است عکس های خود را به ایمیل: journal115@gmail.com ارسال نمایید.

 لطفا در موضوع ایمیل های ارسالی حتما »مسابقه عکاسی« قید شود.
آثار برگزیده در نشریه یک. یک. پنج منتشر خواهد شد.

بسم ا... الرحمن الرحیم

ــــــــــی  س ر بر : ل ا سو
و  ــب  قل ــای  بیماری ه
ــزاری  برگ و  ــروق  ع
سلسله مباحث راجع به 
آن، برای کشف مسائل 
م  ــتلـــــز مس ، ید جد
و  ــب  قل ــه  ب ــتیابی  دس

عروق افرادی است که از دنیا رفته اند تا معاینه و آزمایش 
ــود. با توجه به اینکه آنان را بعد از  بر روی آن ها انجام ش
ــتر دفن  ــی ها، بعد از یک روز یا بیش ــا و بررس آزمایش ه
ــی ها بر  ــت آیا انجام این بررس ــؤال این اس می کنند، س
ــا دفن قلب و  ــت؟ آی ــلمان جایز اس ــد فرد مس روی جس
ــده اند، جدا از آن  ــد مّیت برداشته ش عروقی که از جس
ــکالت دفن قلب و  ــت؟ با توجه به مش ــد، جایز اس جس
ــد  ــا دفن آن ها همراه با جس ــور جداگانه، آی عروق به ط

دیگر، جایزاست؟

ج: اگر نجات نفس محترمی یا کشف مطالب جدید علم 
ــتیابی به  ــت و یا دس ــاز جامعه اس ــه موردنی ــکی ک پزش
اطالعاتی راجع به بیماری ای که زندگی مردم را تهدید 
ــد، تشریح جسد مّیت اشکال  می کند، منوط به آن باش
ــد مّیت  ــد امکان از جس ــت تا ح ــدارد، ولی واجب اس ن
ــود و اجزایی هم که از جسد فرد  ــلمان استفاده نش مس
مسلمان جدا شده اند، درصورتی که دفن آن ها با جسد، 
ــت با خود  ــد واجب اس ــته باش ــرج یا محذوری نداش ح
ــود و اال دفن آن ها به طور جداگانه و یا با  ــد دفن ش جس

جسد مّیت دیگر جایز است.

ــرگ در صورت  ــریح برای تحقیق در علت م س: آیا تش
مشکوک بودن، مانند شک در اینکه مّیت براثر سم مرده 

یا خفگی و یا غیر آن، جایز است یا خیر؟

ــکال  ــد، اش ــت متوقف بر آن باش ــف حقیق ــر کش ج: اگ
ندارد.

ــل  ــی مراح ــده در تمام ــقط ش ــن س ــریح جنی س: تش
ــم  عل در  ــی  اطالعات ــه  ب ــتیابی  دس ــرای  ب ــرش،  عم
ــریح در  ــی، با توجه به اینکه وجود درس تش بافت شناس

دانشکده پزشکی ضروری است، چه حکمی دارد؟

ــف مطالب  ــس محترمی یا کش ــات جان نف ــر نج ج: اگ
ــت و یا  ــه آن نیازمند اس ــه جامعه ب ــکی جدیدی ک پزش
ــاری ای که زندگی  ــتیابی به اطالعاتی راجع به بیم دس
ــقط  ــریح جنین س مردم را تهدید می کند، منوط به تش
شده باشد، این عمل جایز است ولی سزاوار است که تا 
حد امکان از جنین سقط شده متعّلق به مسلمانان و یا 

کسی که محکوم به اسالم است استفاده نشود.

ــتخراج قطعه پالتین از بدن مّیت مسلمان از  س: آیا اس
طریق تشریح جسد قبل از دفن، به علت قیمت و کمبود 

آن، جایز است؟

ــرطی که  ــؤال، به ش ــن در فرض س ــتخراج پالتی ج: اس
بی احترامی به مّیت محسوب نشود جایز است.

ــتان  ــم از اینکه در قبرس ــوات اع ــش قبور ام ــا نب س: آی
ــتیابی به  ــرای دس ــر آن ها، ب ــا غی ــند ی ــلمانان باش مس
ــی در  ــتفاده های آموزش ــور اس ــان به منظ ــتخوان آن اس

دانشکده پزشکی جایز است؟

ج: نبش قبور مسلمانان برای این کار جایز نیست مگر 
ــتیابی به آن ها وجود  ــکی برای دس آنکه نیاز فوری پزش
داشته باشد و دسترسی به استخوان مّیت غیرمسلمان 

هم ممکن نباشد.

ــت مو در سر برای کسی که موهای سرش  س: آیا کاش
ــت و در انظار عمومی مردم ازاین جهت رنج  سوخته اس

می برد، جایز است؟

ج: این کار فی نفسه اشکال ندارد به شرط اینکه از موی 
حیوان حالل گوشت و یا موی انسان باشد.

ــکان از  ــود و پزش ــخصی مبتال به بیماری ش س: اگر ش
درمان وی ناامید گردند و اعالم نمایند که او به زودی از 
ــتن اعضای  ــا خواهد رفت، در این صورت آیا برداش دنی
حیاتی بدن او مثل قلب و کلیه و غیره قبل از وفات وی 

و پیوند آن ها به بدن شخص دیگر جایز است؟

ج: اگر برداشتن اعضای بدن او منجر به مرگ وی شود 
ــد. اگر با اجازه  حکم قتل دارد مگر با اجازه خود او باش

خود او باشد اشکال ندارد.

احکام در حرفه پزشکی

زین العابدین ژاله خیرآبادی
      کارشناس مذهبی

مریم کاتب
      روزنامه نگار
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 آموزش عکاسی ویژه تکنسین های اورژانس هوایی اصفهان

با توجه به لزوم آشنایی پرسنل فوریت های پزشکی اورژانس هوایی با روش مستندسازی در ماموریت های اورژانس، روز سه شنبه 3 آذرماه 94 "دوره آموزش 
ــی؛ همچون تاریخچه  ــان، به صورت تئوری و عملی در عناوین ــگاه چهارم رزمی هوانیروز اصفه ــد. دوره مذکور در پای ــس هوایی" برگزار ش ــی در اورژان عکاس
ــد. همچنین با حضور در کابین بالگرد زاویه های مناسب عکاسی  ــوژه و نورپردازی برگزار ش ــی، معرفی دوربین ها، اصول کادربندی، نگاه اصولی به س عکاس
در حین پرواز آموزش داده شد. گفتنی است، در این دوره محمد مزروعی، مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان، به آموزش 

موارد یادشده به جمعی از تکنسین های فوریت های پزشکی مستقر در پایگاه اورژانس هوایی پرداخت.

اورژانــس  تکنســین  یــک  آرزوهــای 
تهران!

ــد حداقل از 12 شب  ای کاش مأموریت ها کم می ش
ــیله ای  ــا 8 صبح مأموریت نمی رفتیم. ای کاش وس ت
ــال را  ــنگین و بدح ــاران س ــا بیم ــد ت ــراع می ش اخت
ــن منتقل  ــاال به پائی ــم از طبقات ب ــی بتوانی به راحت
ــی  طبقات ــاختمان های  س ــه  هم ای کاش  ــم.  کنی
ــه ای باریک  ــچ کوچ ــت. ای کاش هی ــور داش آسانس
ــیب دار  ش ــزی  فل ــای  پله ه ــه ای  خان ــچ  هی و  ــود  نب
ــدان خیلی از  ــم مثل کارمن ــت. ای کاش ما ه نداش
ــورا،  ــتیم در ایام خاصی مثل عاش ادارات می توانس
ــار  ــیزده به در و ...در کن ــال، س ــل س ــوعا، تحوی تاس
خانواده باشیم. ای کاش همیشه پلیس قبل از ما به 
ــران اتومبیل و  ــا نگ ــید تا م ــادف می رس ــه تص صحن
ــخصی و امنیت صحنه نباشیم. ای کاش  ــایل ش وس
بیماران هیستریک ساعت 3 صبح دست به تمارض 

ــاک مثل ایدز و  ــد. ای کاش بیماری های خطرن نزنن
ــاز نبود. ای کاش موقع غذا  هپاتیت برای ما خطرس
ــویم  ــد تا مجبور نش ــوردن مأموریت اعالم نمی ش خ
ــم و نتوانیم بخوریم.  ــار گرم کنی ــه ب غذای ظهر را س
ــا نزدیک بود. ای کاش  ــزل و محل کار م ای کاش من
ــد.  ــته باش ــه آمبوالنس داش ــگاه همجوارهمیش پای
ــت کار کنیم. ای کاش  ــور نبودیم 2 نوب ای کاش مجب
ــی  مرخص ــتیم  می توانس ــتیم  می خواس ــت  وق ــر  ه
ــروی  ــر نی ــک نف ــی ی ــر پایگاه ــم. ای کاش ه بگیری
ــده  ــا دو ک ــه پایگاه ه ــت. ای کاش هم ــی داش کمک
ــود  وج ــدان  راه بن و  ــک  ترافی ای کاش  ــدند.  می ش
ــت. ای کاش همه استخدام رسمی می شدیم.  نداش
ــی پیش می آمد و ورزش در پایگاه ها  ای کاش فرصت
ــد. ای کاش هیچ وقت جمله چرا دیر  اجباری می ش
ای کاش  ــنیدیم.  نمی ش ــردم  م از  را  ــدی؟  آم
ــتر به مسافرت برویم. ای کاش در  می توانستیم بیش
ــیله دفاعی و قانونی همراه خود  ماموریت ها یک وس
ــچ دلیلی مجبور  ــتیم. ای کاش هیچ وقت به هی داش
نشویم ذره ای در حق بیمار کوتاهی کنیم. ای کاش 
ــًا زمان خدمت به  ــام مراحل زندگی مخصوص در تم

ــیم. مردم 10-10 باش

ــم  ــئول تی ــلیمی مس ــد س  محم
اعزامی به مرز چزابه گفت: تیم 
ــور  ــا به منظ ــس 115 فس اورژان
کمک به زائران اربعین حسینی 
ــده بود  ــرز چزابه مستقرش در م
ــاعت 3:45 دقیقه صبح  ــه س ک
ــاه آمبوالنس  ــارم آبان م روز چه
ــد  دادن ــالع  اط ــی  عراق ــای  ه
در  ــاله  س  45 ــدودا  ح ــی  خانم
ــراق  ــور ع ــرز در کش ــی م نزدیک
بی هوش شده است و ما زائر را 

ــم. ــران برمی گردانی ــه ای ب

ــزود: زمانی  ــلیمی اف  محمد س
که بیمار را از آمبوالنس عراقی 
ــم  نی ــدودا  ح ــم  گرفتی ــل  تحوی
ــوش  بی ه ــان  زم از  ــاعت  س
ــم  عالئ ــت.  می گذش ــدنش  ش
نشان می داد که ایست تنفسی 

ــی قرار  ــب در مرحله اورژانس ــان قل ــرده و ضرب ک
ــک و تزریق دارو  ــی ش ــت که نیاز به دی-س داش
بود. وی گفت: پس از یک ساعت و بیست دقیقه 
ــادی تنفس  ــت ع ــه حال ــار ب ــا، بیم ــات احی عملی
ــا هنوز  ــد ام ــادی ش ــب ع ــان قل ــت و ضرب بازگش
ــت که لوله گذاری و ماساژ قفسه  هوشیاری نداش
ــل  ــواز منتق ــه اه ــم و او را ب ــام دادی ــینه را انج س
ــا  ــئول تیم اعزامی اورژانس 115 فس کردیم. مس
ــاله به حیات  به مرز چزابه افزود: این خانم 45 س

ــت در بخش  ــد روز مراقب ــس از چن ــت و پ بازگش
ــرایط  ــای ویژه در حال حاضر دارای ش مراقبت ه
ــت. به گفته سلیمی، در  ــمانی مساعدی اس جس
ــا  ــینی، مرکز اورژانس 115 فس ایام اربعین حس
ــران اباعبدا...،  ــه زائ ــانی ب به منظور خدمات رس
ــه  ــه همراه س ــز ب ــس مجه ــتگاه آمبوالن ــک دس ی
ــه صفر  ــکی به نقط ــای پزش ــناس فوریت ه کارش
ــوم تا چهاردهم  ــه اعزام کرد که از س مرزی چزاب
ــاعت 4 صبح تا  آبان ماه در مرز چزابه هرروز از س
ــتیم و یک شب در  ــاعت 14 در مرز حضور داش س

ــا 8  ــب ت ــاعت 8 ش ــان از س می
ــتقر  مس ــگاه  درمان در  ــح  صب
ــانی  بودیم. وی گفت: امدادرس
ــا در شب نخست  موفق تیم فس
ــگان را  ــین هم ــتقرار، تحس اس
ــه  ک ــه ای  به گون ــت  برانگیخ
ــی موفق  ــای قلب ــن احی بعدازای
اهواز شخصا  اورژانس  ــت  ریاس
ــین های اورژانس 115  از تکنس
ــرد.  ــکر ک ــی و تش ــا قدردان فس
ــن تیم  ــه بی ــراردادی ک ــق ق طب
ــم امداد  ــا تی ب ــران  ــدادی ای ام
ــینی  ــراق در ایام اربعین حس ع
هم وطنانمان  ــود،  ب ــده  بسته ش
ــور عراق  که برای زیارت به کش
ــفر می کردند اگر کمتر از 60  س
ــته بودند،  ــر از مرز گذش کیلومت
ــدند  می ش بیمار  ــه  درصورتی ک
برای درمان به ایران بازمی گشتند. گفتنی است 
ــلیمی، عبدا... مهرفر و احمد  که آقایان محمد س
ــرز چزابه  ــی به م ــای اعزام ــین ه ــی تکنس فتاح
ــا بدینوسیله  بودند که مدیریت اورژانس 115 فس
ــکر و قداردانی  ــین تش ــه تکنس از زحمات این س
ــاله نیز خالی از  می نماید. همچنین ذکر این مس
ــر این اتفاق  ــه کیهان خب ــت که روزنام لطف نیس
ــاله  ــرد که این مس ــه را چاپ ک ــل توج ــم و قاب مه
ــان می دهد که خود باعث افتخار  اهمیت آنرا نش

ــت. فراوان اس

ــتین گروه از  ــن دانش آموختگی نخس ــم جش مراس
ــکی  پزش ــای  فوریت ه ــی  کارشناس ــجویان  دانش
ــالن  فارغ التحصی ــتین  نخس ــوان  به عن ــهر  ایرانش
ــکی در قطب  ــای پزش ــته فوریت ه ــی رش کارشناس
جنوب شرق کشور برگزار شد. به گزارش یک.یک.
ــم باشکوهی که در آن آقای حسن نوری  پنج، مراس
ــتانی  ــس پیش بیمارس ــس اداره اورژان ــاری رئی س
ــرکار خانم علیپور مدیر روابط  ــت، س وزارت بهداش
ــور، آقای عبدالرضا محمدی  عمومی اورژانس کش
ــتانی،  بیمارس ــش  پی ــس  اورژان اداره  ــناس  کارش
ــکی کرمان،  ــاون مرکز فوریت های پزش خادمی مع
ــهر،  ــکی ایرانش ــگاه علوم پزش ضاربان رئیس دانش
ــهر، دکتر نشاط معاون  داودی فرماندار ویژه ایرانش
ــهر، اعضای شورای  ــگاه علوم پزشکی ایرانش دانش
ــهر، شرکت کرده و به بیان دیدگاه های  شهر ایرانش

خود پرداختند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی وزارت بهداشت، 
ــکی در این مراسم با اشاره به  درمان و آموزش پزش

لزوم افزایش سطح علمی تکنسین ها گفت: تا پایان 
ــرفته  ــتورالعمل آموزش مهارت های پیش ــال دس س
ابالغ می شود. نوری طراحی لباس جدید اورژانس، 
ــای اورژانس،  ــن در پایگاه ه ــی پروتکل آفالی طراح
ــاوگان  ــازی ن ــی و نوس ــاژ تلفن ــج تری ــتن پکی نوش

ــش روی  ــای پی ــن برنامه ه ــس را از مهم تری آمبوالن
اورژانس بیان کرد. وی با اشاره به لزوم ایجاد پایگاه 
ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس اورژانس هوایی در اس
گفت: اگر زیرساخت ها فراهم شود تأمین هزینه ها 
ــتان با  ــی در این اس ــس هوای ــتقرار اورژان ــرای اس ب
ــور خواهد بود. ایشان با بیان مخالفت  اورژانس کش
ــتخدام نیروها به صورت شرکتی  ــبت به اس خود نس
ــوق  ــری حق ــور پیگی ــی به منظ ــد انجمن ــت: بای گف

تکنسین های اورژانس تشکیل شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر نیز با اشاره 
ــرایط حوزه بهداشت و درمان ایرانشهر گفت:  به ش
ــت و  ــن حوزه های بهداش ــوزه از محروم تری ــن ح ای
درمان کشور است. ضاربان از افزایش تصادف ها در 
ــت امسال در ایرانشهر خبر داد و گفت:  9 ماه نخس
آمبوالنس های ایرانشهر 70 درصد فرسودگی دارند 
که این موضوع باعث کاهش سرعت خدمت رسانی 
و درنتیجه افزایش تلفات می شود. علی اصغر نشاط 
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر نیز 

ــخنان کوتاهی با گرامیداشت  ــم در س در این مراس
هفته پژوهش، به فارغ التحصیالن توصیه کرد برای 

پیشرفت علمی و کاری به پژوهش بپردازند.

ــتاری که مدیر  ــد پرس ــناس ارش فاطمه دربان کارش

در  ــت  اس ــهر  ایرانش ــکی  پزش ــای  فوریت ه ــروه  گ
گفت وگو با یک.یک.پنج با اشاره به فضای دوستانه 
ــن فارغ التحصیلی گفت: حضوری  و صمیمی جش
ــان از  ــئوالن ازجمله آقای نوری نش ــتادان و مس اس
اهمیت این جشن داشت و به ما و دانشجویان امید 
داد. وی گفت: چون نخستین گروه فارغ التحصیالن 
کارشناسی فوریت های پزشکی جنوب شرق کشور 
ــجویان  بود، برای همه مهم بود و همه ازجمله دانش

از این ارتقای سطح علمی بسیار خوشحال بودند.

ــوادث و فوریت های  ــت ح ــز مدیری ــت مرک سرپرس
ــن به یک. ــهر نیز در مورد این جش ــکی ایرانش پزش
یک.پنج گفت: این نخستین جشن فارغ التحصیلی 
کارشناسی فوریت های پزشکی جنوب شرق کشور 
ــجویانی که در این  ــود. محمود ناصح افزود: دانش ب
ــر بودند که  ــدند، 25 نف ــل ش ــع فارغ التحصی مقط
کاردانی خود را در رشته فوریت ها در دانشگاه هایی 
ــهر، کرمان، زاهدان و زابل گذرانده  ازجمله ایرانش
بودند و برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی به 

ــهر آمده بودند. ناصح خاطرنشان  ــگاه ایرانش دانش
ــگاه  ــه دانش ــر درترم س ــجوی دیگ ــرد: 32 دانش ک
ایرانشهر مشغول تحصیل هستند و در بهمن ماه 94 

ورودی های جدید را خواهیم داشت.

یادداشت

یادداشت

کمیک استریپ

یادداشت

سلیمان شهبازی
تکنسین اورژانس 115 تهران

دیر رسیدی داداشم مرد،  

فردا میرم دادگاه شکایتت میکنم 

پرچم داران اورژانس 115 فسا تحسین همگان را برانگیختند
تیم اعزامی اورژانس 115 فسا به مرز چزابه؛ موفق به احیای قلبی ریوی حیات بخش در نقطه صفر مرزی شد

جشن دانش آموختگی کارشناسان فوریت های پزشکی در ایرانشهر برگزار شد
گزارشی از جشن دانش آموختگی نخستین کارشناسان فوریت های پزشکی در قطب جنوب شرق کشور

نجمه سادات محمدی
 مدیر روابط عمومی اورژانس 115 آذر بایجان غربی
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هر فردی در طول زندگی خود به دلخواه 
ــفرهایی را انجام می دهد.  ــا به اجبار س ی
ــا خود به  ــر را ب ــه کلمه خط ــفر همیش س
ــد؛ بنابراین انسان همواره  یدک می کش
ــفر  ــردن احتمال خطر در س ــرای کم ک ب
ــد. همچنین دولت ها  تدابیری می اندیش
ــن زمینه تصویب و  ــز برنامه هایی در ای نی
اجرا می کنند. ایجاد پایگاه های جاده ای 
فوریت های پزشکی یکی از همین تدابیر 
ــور  به ط ــی  اصل ــای  جاده ه در  ــت.  اس
ــر یک  ــر 30 کیلومت ــه ازای ه ــط ب متوس
ــات اورژانس پیش  ــگاه جاده ای خدم پای
بیمارستانی تعبیه شده است. با توجه به 
ــور  این نکته که موقعیت جغرافیایی کش
ــت که در بعضی مناطق  ما به گونه ای اس
ماه های زیادی از سال بارش برف و باران 
ــا در  ــتان ها دم ــی اس ــم و در برخ را داری
ــانتیگراد  فصولی به باالتر از 45 درجه س
ــتان هایی  اس در  ــن  همچنی و  ــد  می رس
شاهد طوفان های شن هستیم؛ بنابراین 
ــش  نق ــس  اورژان ــاده ای  ج ــای  پایگاه ه
ــا می کنند. در  ــن زمینه ایف ــی در ای حیات
ــائل و  ــه مس ــم ب ــته می خواهی ــن نوش ای

مشکالت این پایگاه ها بپردازیم.

ــاده ای  ــای ج ــادی از پایگاه ه ــداد زی تع
ــتفاده  ــاختمان ندارند و از کانکس اس س
ــی در حدود 30 متر  ــد که زیربنای می کنن
ــده،  ــعی ش ــد. در این کانکس ها س دارن
امکانات اولیه رفاهی در نظر گرفته شود؛ 
ــکل، جنس فلزی این  اما بزرگ ترین مش
ــت در  ــت. الزم به ذکر اس ــا اس کانکس ه
ــدید  ــت گرمای ش ــه عل ــور ب ــوب کش جن
ــتم سرمایشی جوابگوی  تابستان، سیس
دمای باالی آن نخواهد بود و بارها باعث 
ــت.  اس ــده  ش ــین ها  تکنس ــی  گرمازدگ
ــود  نب ــیر  سردس ــق  مناط در  ــن  همچنی
ــرای  ب ــب  مناس ــی  گرمایش ــتم  سیس

تکنسین ها مشکل ایجاد می کند.

تعدادی از پایگاه ها فاصله زیادی با شهر 
ــراه در آنجا آنتن  ــد و حتی تلفن هم دارن
ــی به اینترنت و دیگر  نمی دهد و دسترس
ــت؛  نیس ــن  ممک ــی  ارتباط ــات  امکان
ــیله ارتباطی آن ها  ــا وس ــه تنه به نحوی ک
ــت که همان نیز اغلب اوقات  ــیم اس بیس

توأم با مشکل است.

ــئله که پایگاه جاده ای  با توجه به این مس
ــت،  ــهری اس کیلومترها دور از مناطق ش
ــی و حشرات موذی  بعضا حیوانات وحش

ــاب  ــین ها به حس ــکالت تکنس نیز از مش
می آید. از طرفی دیگر امنیت تکنسین ها 
ــود و شاهد  در این پایگاه ها تأمین نمی ش
حمله به آن ها و آسیب دیدن تکنسین ها 

بخصوص در جاده های مرزی بوده ایم.

ــی از  ــا بخش ــده تنه ــکالت مطرح ش مش
مشکالت این طیف از تکنسین ها بود که 
ذکر کردیم. با توجه به اینکه این پایگاه ها 
ــاب  به حس ــردم  م ــاده ای  ج ــان  منجی
ــتر و ویژه ای  می آیند، آیا نباید توجه بیش

به آن ها داشت؟ تأمین امنیت تکنسین ها 
بر عهده چه کسی است؟ برای مکان ها و 
ــاص  ــت خ ــه دارای موقعی ــهرهایی ک ش
ــرزی،  م ــهرهای  ش ــد  همانن ــتند؛  هس
کوهستانی و... چه امکاناتی می توان در 
ــوال  ــوال و صدها س ــر گرفت؟ این س نظ
ــت و مطمئنا  ــواالتی جدید نیس دیگر، س
مشکالت الینحلی نیستند، به شرط آنکه 

بخواهیم مسئله را واقعا حل کنیم!

ننه جان و 
اورژانس!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرایط خسته شده بودم. از  واقعا از این ش
ــات  جریان ــر  درگی ــب  مرت ــی  زندگ اول 
ــب با  ــم گرفتم ش ــودم. تصمی ــف ب مختل
ــت کنم و کال  ــور جدی صحب ــاد به ط فره
پای فامیلش را از زندگی ام ببرم. خانه را 
ــت  مرتب و غذای موردعالقه اش را درس
کردم و منتظر ماندم تا از سرکار برگردد.

ــا لبخند گفت: یک  ــد ب فرهاد که وارد ش
ــا با دیدنش  ــز داریم که حتم مهمان عزی
ــدن مهمان مان  ــوی. با دی ذوق زده می ش

ــم و روی  ــی وارفت ــدون هماهنگ آن هم ب
مبل نشستم. ننه جان با فرهاد آمده بود. 
ــب باز  یک لحظه به ذهنم آمد که اگر امش
ــای آب  ــازی درد را درآورد بج آن کولی ب
ــودم را  ــوا بزنم و خ ــه او آمپول ه ــر ب مقط
ــودم را جمع وجور کردم و  راحت کنم. خ
ــان که  ــردم. ننه ج ــالم ک ــان س ــه ننه ج ب
ــش آلرژی  ــه دیدن ــر ب ــود دیگ ــده ب فهمی
ــت  ــه جلو آمد، دس ــرده ام مهربانان پیداک
ــه اش و النگوی اجدادیش را  کرد در بقچ
درآورد و دستم کرد. تازه ذوقم گرفته بود 
ــتم درآورد و گفت: خب  ــریع از دس که س
از  ــر  اگ ــت  هس ــتت  دس ــدازه  ان ــا  تقریب
ــربلند بیرون بیایی آن را به تو  آزمایشم س

می دهم. از حرص گریه ام گرفته بود.

ــردم و تمام  ــن ک ــام را په ــاط ش رفتم بس
ــگاه می کردم و  ــم به فرهاد ن مدت باخش
ــودم تا دق دلی ام را  منتظر یک فرصت ب
سرش خالی کنم، اما ننه جان از کنارش 
ــید  ــکان نمی خورد. وقت خواب که رس ت

ــفر را  ــایل س ــت: خاطره توجیب وس گف
ــه نفری با خرج من یک  آماده کن فردا س
سفر چندروزه می رویم. با حرص و تقریبا 
ــی من ادیب  ــاد گفتم: ننه جان فامیل فری
ــت نه توجیب. گفت: حاال همان که  هس

می گویی چه فرقی می کند.

ــاد بحث کردم که من  ــب با فره هر چه ش
سفر نمی آیم گفت گناه دارد آخر عمری 
دل پیرزن را بشکنیم و مرا به سفر راضی 

کرد.

ــان  ننه ج و  ــم  کردی ــت  حرک زود  ــح  صب
پادردش را بهانه کرد و رفت جلو نشست، 
ــن رانندگی  ــده بود و م ــته ش فرهاد خس
کردم. ننه جان از کنار هر ماشینی که رد 
ــا را به  ــه زنت م ــی زد ک ــدیم داد م می ش
ــرعت 30 کیلومتر  ــتن می دهد. با س کش
ــردم اما  ــی می ک ــتم رانندگ ــا داش تقریب
ــرعت می رود که مرا  بازهم می گفت: باس
بترساند و سکته کنم. یکهو پایش را فشار 

ــد و  ــز گرفته ش ــن و ترم ــای م داد روی پ
ــر  ــورد و ننه با س ــتی به ما خ ــین پش ماش
ــه و سرش شروع به خون  رفت توی شیش
ــس تماس  ــا اورژان ــریع ب ــرد. س ــدن ک آم
ــه ننه  ــید ب ــه رس ــس ک ــم. آمبوالن گرفتی
ــال راضی  ــرد و فرهاد در ح ــیدگی ک رس

کردن راننده ماشین پشتی بود.

ــدی نبود، به زور  ــکلش ج ننه جان که مش
ــده بود و می گفت من  سوار آمبوالنس ش
ــتان  ــت و باید مرا به بیمارس ــم بد اس حال
ــرف  ــا او ح ــه ب ــین ها هرچ ــد. تکنس ببری
ــما باعث می شود،  می زدند که این کار ش
ــیم و  ــی نیاز پیدا کند ما دیر برس اگر کس
ــان کوتاه  ــا ننه ج ــدی بیفتد؛ ام ــاق ب اتف
ــرار می کرد جان من  نمی آمد و مرتب تک
ــگاه می کرد.  ــن ن ــه م ــت و ب ــر اس درخط
باالخره پیاده شد. سفر به هم خورد و ما 
ــم. بین راه  ــه حرکت کردی ــمت خان به س
ــواب النگو را ببینی خانم  گفت: دیگر خ

توجیب.

انتقال نوزاد یک روزه دارای مشکل حاد تنفسی با اورژانس هوایی
 شهیار میرخشتی رئیس مرکز مدیریت حوادث  و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از انتقال نوزاد یک روزه از شهرستان ماهشهر به اهواز خبر 
ــتاد بحران  ــرایط بیمار بالفاصله با هماهنگی س ــتی ادامه داد: در تاریخ چهارم آبان ماه 94 در پی اعالم نیاز به بالگرد و با توجه به حاد بودن ش داد. میرخش
ــد و در کمترین زمان ممکن با انجام اقدامات اولیه بیمار را به اهواز انتقال  ــهر اعزام ش ــگاه، آمبوالنس هوایی اورژانس 115 جهت انتقال بیمار به ماهش دانش
دادند و در بخش nicu بیمارستان آریا بستری شد. میرخشتی در پایان از زحمات پرسنل شاغل در اورژانس هوایی آقایان مهراب حیدری و نیما مهرمنجزی 

تشکر کردند.

صدای تکنسین ها از جاده های دور
بررسی مشکالت پایگاه های اورژانس جاده ای

ــی را به  ــتون ثابت ــماره به بعد س ــن ش از ای
ــا  ت ــم  می دهی ــاص  اختص ــرات  خاط
تکنسین های عزیز خاطرات تلخ و شیرین 
ــماره  ــود را در آن بازگو کنند. در این ش خ
ــتفاده  اس ــهد  ــس مش اورژان ــرات  از خاط
کردیم و از این بزرگواران تشکر می کنیم.

ــره اول: خاط

مأموریت خوردیم و مصدوم، موتورسواری 
ــرده بود و  ــه پراید تصادف ک ــاله با ی 16 س
مقصر هم بود. زمان رسیدن کد، مشاهده 
ــتش پوست مال  ــت راس ــد که فقط دس ش
ــر جرحی  ــه اگ ــن از اینک ــده؛ و همچنی ش
ــگ منتقل  ــه پارکین ــیله ب ــد هر دو وس باش

ــود باخبر بود می ش

ــؤال ما که  ــق معمول در جواب س پس طب
ــریف می آورید پاسخ منفی  بیمارستان تش
ــرد  م ــر  دیگ ــم  عال از  ــان  ناگه ــا  ام داد؛ 
ــالی سر برآورد که تو هنوز گرمی و  میان س
ــر دردت  ــاعت دیگ ــت یک س حالیت نیس
ــود و از این جور حرفا. حاال از  شروع می ش
ــت و از جناب  ــکار که چیزیم نیس جوان ان

ــی. ــو    نمی فهم ــه    ت ــرار ک ــر اص عاب

ــماجت  ــن مرد خیر س ــه این قدر ای خالص
ــاورد و چنان  ــه مصدوم ما تحمل نی کرد ک
ایشان را با یک کشیده نقش بر زمین کرد 
ــان را  ــت و ما ایش ــر بنده خدا شکس که س
ــل  ــتان منتق ــه بیمارس ــر ب ــای آن پس به ج

ــم. کردی

ــره دوم: خاط

چند سال پیش فایلی برای من باز شد که 
ــروع  صدای آقایی می آمد که این جوری ش
ــت دائم  ــون خوب نیس کرد: بچه ها حالش
ــم:  گفت ــد.  می کن درد  ــرم  توب ــد  می گوی
ــید کجای بچه تان درد داره؟ گفت:  ببخش

ــر توب

ــونه؟ گفتم: منظورتان شکمش

ــون  هات ــه  بچ ــام  تم ــم:  گفت آره.  ــت:  گف
ــکم درد دارن، اسهال و تهوع هم دارن؟  ش
گفت: نه بابا. فقط خانم بچه ها اینجوریه. 
ــتان از چه  ــازه فهمیده بودم داس من که ت
ــکمش یا  ــب کجای ش ــیدم خ ــراره پرس ق
ــه؟ گفت همین  ــمتش درد میکن ــدوم س ک
ــی مردم از  ــوفر! منو میگ ــاگرد ش طرف ش
ــتید؟  ــما راننده هس ــده. گفتم: آقا ش خن
ــت  ــمت راس ــا. فهمیدم س ــا باب ــت: ه گف
خانمش درد داره. بهر حال 10.19 شد. 

ــد. ولی برای من یک خاطره ش

ــوم: خاطره س

ــم تعریف کنم  ــه می خواه ــره ای را ک خاط
مربوط به حدود دو سال پیش می شود که 
ــب خیلی سرد زمستانی که برف  در یک ش
ــاعت  ــم آمده بود اتفاق افتاد. س زیادی ه
ــی از منطقه  ــح یک آقای ــدود 5/30 صب ح
اسماعیل آباد پشت الماس شرق با موبایل 
ــی در حال  ــت: خانم ــت و گف ــاس گرف تم
ــت و آدرس خیلی ناجوری هم  زایمان هس
ــل کالی )به  ــی آن خانم داخ ــت؛ یعن داش
لهجه مشهدی= کانال آب( که توی همان 
منطقه هست بود. گویا قبل از من هم این 
ــود و همکاران  ــس زنگ زده ب ــا به اورژان آق
ــده بود. راستش خود من هم  باورشان نش
کاذب  ــت  مأموری دارد  ــردم  می ک ــر  فک
ــدا خیلی  ــده خ ــون بن ــی چ ــد؛ ول می ده
ــش را گرفتم و  ــم آدرس ــرد من ه اصرار ک
همکاران 14 سپاد رفتند که اتفاقا درست 
ــودش  خ ــه  درحالی ک ــم  خان آن  و  ــود  ب
ــود داخل همون  ــی زایمان کرده ب به تنهای
ــهدی= کانال آب( بوده  کال )به لهجه مش
و با همکاری 125 ازآنجا خارجش کرده و 
ــن هم  ــد. م ــانده بودن ــتان رس ــه بیمارس ب
وقتی متوجه شدم در آن شب سرد و برفی 
ــا نیازمند،  ــان واقع ــک انس ــه ی ــتم ب توانس
البته با همکاری دیگر دوستان کمک کنم 
ــکر  ــدا را ش ــدم و خ ــحال ش ــی خوش خیل

ــردم. ک

بـــــــرای  ســــــریع  غـــــذای 
تکنسین های شیفت

با توجه به شرایط شغلی تکنسین ها، سعی 
می کنیم غذاهایی را معرفی کنیم که عالوه 
ــواد مغذی  ــاه، دارای م ــت کوت ــر زمان پخ ب
ــت  ــبی دس ــد تا به الگوی غذایی مناس باش

یابند.

ویتامین سی از ویتامین هایی است که برای 
ــترس دارند،  ــغل های پراس ــه ش ــرادی ک اف

ــش  ــث کاه ــرا باع ــت؛ زی ــد اس ــیار مفی بس
استرس و ایجاد تعادل روحی می شود.

ــان می دهد اغلب کسانی که  بررسی ها نش
ــی مصرف  ــر قابل توجهی ویتامین س مقادی
ــی از  می کنند، عالئم روحی و فیزیکی ناش
ــای روانی  ــر چالش ه ــه در اث ــترس را ک اس
ــد..  ــروز نمی دهن ــد، ب ــروز می کن ــدید ب ش
استرس براثر هورمونی ایجاد می شود که با 
باال رفتن سطح آدرنالین بدن آزاد می گردد 
ــری در کاهش این  ــر مؤث ــی اث و ویتامین س
ــای دارای  ــن غذاه بنابرای ــون دارد؛  هورم
ویتامین سی برای کاهش استرس مفیدند و 
ــماره غذایی سرشار از ویتامین  ما در این ش

سی را به شما معرفی می کنیم.

مواد الزم:

ــک پیمانه، هویج  ــدد، قارچ ی ــرغ 2 ع تخم  م
ــه ای یک عدد،  ــزرگ، فلفل دلم یک عدد ب
پیاز یک عدد متوسط، روغن، فلفل، نمک و 

زردچوبه به مقدار الزم.

ــود و در  ــد تخم مرغ ها آب پز ش ــدا بگذاری ابت
ظرف دیگری هویج کمی بپزد. در طول این 
ــرده و تفت بدهید.  ــدت پیازها را خالل ک م
ــد، قارچ را اضافه کنید تا  ــرخ ش کمی که س
ــود و آب آن کاماًل بخار شود. فلفل  ــرخ ش س
دلمه ای را نیز خاللی کرده و اضافه کنید تا 
به همراه قارچ کمی تفت بخورد. دقت کنید 
ــود، چون باعث تلخ شدن  ــرخ نش که زیاد س
ــود. در حین تفت دادن این مواد،  آن می ش
ــپس زیر  زردچوبه و نمک را اضافه کنید. س
ــرف را خاموش کرده و هویجی را که قبال  ظ
خاللی کرده اید به مواد اضافه کنید. در آخر 
ــا مواد  ــده را ب ــز رنده ش ــای آب پ تخم مرغ ه

مخلوط کرده و فلفل را اضافه کنید.

ــس مایونز،  ــن غذا طبق ذائقه افراد، با س ای
فرانسوی و کچاب قابل سرو است.
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ــاه بود که  ــتم آذرم ــر بیس ــاعت 2:15 بعدازظه س
ــتان  ــهرآوج اس ــس 115 ش ــا اورژان ــر ب هالل احم
ــرد و  ــک ک ــای کم ــت و تقاض ــاس گرف ــن تم قزوی
ــط  ــکارچی غیرمجاز توس ــه یک ش ــح داد ک توضی
ــتان گیرفتار  ــورده و در کوهس ــان تیرخ محیط بان
ــول صادقی دو  ــی و رس ــم بیژن ــت. کاظ ــده اس ش
ــین جوان اورژانس 115 آوج بودند که برای  تکنس
ــات  اطالع ــق  طب ــدند.  ش ــزام  اع ــانی  کمک رس
اعالم شده مصدوم 500 متر از جاده اصلی فاصله 
ــت اما هر چه جلوتر رفتند مصدوم را نیافتند  داش
ــدند. چون  و مجبور به 4-5 کیلومتر کوهنوردی ش
ــایل  ــود، بنابراین وس ــس نب ــردن آمبوالن ــکان ب ام
ــامل النگ بک برد، آتل ها، کالر  اولیه موردنیاز ش
ــتند و حرکت کردند  ــی و... را با خود برداش گردن
ــو در برف  ــا زان ــان ت ــمت ها پاهایش ــی قس در بعض

ــان  ــان آن قدر برایش ــک انس ــان ی ــت اما ج می رف
ــت که به راه خود ادامه دادند و بعد از  اهمیت داش
ــا به قله  ــی طاقت فرس ــم کوه پیمای ــاعت و نی دو س
ــیدند. مصدوم خون زیادی از دست داده بود و  رس
ــرد بود. تقاضای اورژانس هوایی  ــدت س هوا به ش
ــرای گرم کردن  ــد؛ بنابراین ب ــد و موافقت ش کردن
ــن کردند و منتظر ماندند؛ اما به  مصدوم آتش روش
ــت.  علت مه غلیظ امکان فرود بالگرد وجود نداش

ــت می دادند؛ بنابراین مصدوم  نباید وقت را از دس
ــن خود  را پیاده حرکت دادند. یکی از آن ها کاپش
ــیر را هر دو با  را روی مصدوم انداخت و مابقی مس
ــرما  ــن به صورت نوبتی گذراندند تا از س یک کاپش
ــا به راه  ــختی بود؛ ام ــیار س ــرایط بس یخ نزنند. ش
ــود که به  ــب ب ــاعت 7:30 ش خود ادامه دادند. س

ــریع به درمانگاه شهر آوج  ــیدند و س آمبوالنس رس
ــود و بتوانند آن را به  رفتند تا مصدوم کمی گرم ش
ــتان قزوین منتقل کنند. رسول صادقی به  بیمارس
ــت و  ــکان همراهی مریض را نداش ــرما ام علت س
ــد و مصدوم را  ــن او ش ــکاران جایگزی ــی از هم یک
ــات دادند.  ــاندند و او را نج ــن رس ــه قزوی ــریع ب س
ــم بیژنی به آوج  ــاعت 1:30 بامداد بود که کاظ س
ــربلند  ــاعته س ــات 11 س ــک عملی ــت و از ی برگش
ــادی از  ــین، نم ــن دو تکنس ــد. قطعا ای ــرون آم بی
قهرمانان امروزی هستند؛ مردانی که برای نجات 
ــانی از هیچ کاری فروگذاری نمی کنند.  جان انس
ــول صادقی و کاظم بیژنی، مشت نمونه خروار  رس
تکنسین های اورژانس هستند. تکنسین هایی که 
مدال قهرمانِی نجات جان خیلی از انسان ها را به 

ــد. ــردن دارن گ

گل هـــای بــاغ زنـدگی 
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ــکی  رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش
ــون تومان  ــگاه با پانصد میلی ــت: این پای ــبزوار گف س
ــه  ــبزوار ب ــکی س ــوم پزش ــتان عل ــار در بیمارس اعتب
بهره برداری رسید.  شریفان افزود: بالگردی که برای 
ــتفاده  ــبزوار اس ــگاه س ــی در پای ــانی هوای امدادرس
می شود متعلق به ناجا است و ظرفیت انتقال 3 بیمار 
ــته  ــتری و 2 بیمار را به صورت نشس ــورت بس را به ص

دارد.

ــاده تهران-  ــیر ج ــبزوار در مس ــان این که س وی بابی
ــاالنه 20 میلیون زائر حرم امام  ــهد قرار دارد و س مش
ــیر تردد می کنند افزود: این محور  هشتم از این مس
ــت و جز 4  ــور اس یکی از پرترددترین جاده های کش

ــود. رئیس  ــوب می ش ــور حادثه خیز ایران محس مح
ــکی سبزوار  مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش
ــبزوار؛  ــگاه مجاور س ــود این که دو دانش گفت: باوج
یعنی دانشگاه های شاهرود و مشهد اورژانس هوایی 
داشتند، محدودیت مسافت، خدمت رسانی بیش از 
150 کیلومتر را برای آن ها مجاز نمی دانست و ما در 
ــریع  ــوادث و اتفاقات که نیاز به اعزام س ــی از ح بعض
بیمار بود، با مشکل روبه رو می شدیم؛ بنابراین ایجاد 
پایگاه اورژانس هوایی در سبزوار یک نیاز واقعی بود. 
ــبزوار هم چون  ــس هوایی س ــریفان گفت: اورژان ش
ــواردی؛ مانند نقاط  ــی در م ــای هوای ــر پایگاه ه دیگ
ــگاه اورژانس  ــاط کم جمعیت که پای صعب العبور، نق
ــریع انتقال  ــایری و لزوم س زمینی ندارند، نقاط عش

ــانی خواهد کرد. وی بابیان این که  بیمار، خدمت رس
ــبزوار، جوین،  ــتان س این پایگاه به مردم پنج شهرس
ــات ارائه می دهد  ــاب خدم ــای، داورزن و خوش جغت
افزود: مناطق تحت پوشش اورژانس هوایی سبزوار 
ــاحت بعضی از  ــی از مس ــه حت ــت ک ــدازه ای اس تاان
استان های مرکزی و شمال غربی کشور بیشتر است. 
ــکی  رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش
ــبزوار گفت: پایگاه اورژانس هوایی سبزوار که در  س
اواخر ماه صفر به بهره برداری رسید، در فاصله 240 
ــین هایی که در  ــهد قرار دارد و تکنس کیلومتری مش
این پایگاه فعالیت می کنند، از نیروهای استخدامی 

و رسمی علوم پزشکی هستند.

گزارش

نوزدهمین پرنده در آسمان اورژانس کشور به پرواز درآمد
افتتاح پایگاه اورژانس هوایی در شهرستان سبزوار
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معاون فنی- عملیاتی اورژانس کشور خبر داد

خدمات رسانی به زائران 
حسینی توسط 900 تکنسین 
اورژانس 115 در مرزهای 

کشور
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ــور گفت:  ــکی کش ــوادث و فوریت های پزش ــز مدیریت ح ــی مرک ــاون فنی-عملیات مع
هم زمان با اربعین حسینی 900 نیروی اورژانس پیش بیمارستانی در مرزهای چزابه، 
ــرور در گفت وگو با  ــد. محمدس ــی پرداختن ــات درمان ــه ارائه خدم ــلمچه ب ــران و ش مه
ــینی تصریح  ــور به زائران حس ــاره به خدمات اورژانس کش خبرنگار یک.یک.پنج با اش
کرد: اورژانس 115 در طرحی ویژه مراسم اربعین از ابتدای آذر ماه  لغایت 17 آذر ماه 
ــه بیش از 200 هزار زائر خدمات درمانی ارائه کرد که نزدیک به 200  ــوع ب 94 درمجم

ماموریت به منظور انتقال بیماران و مصدومین به مراکز درمانی صورت پذیرفت. 

ــور برای ارائه به  ــده در مرزهای کش ــاره به تعداد آمبوالنس های مستقرش ــرور با اش س
ــوع آمبوالنس ها 83 آمبوالنس در  ــینی )ع( افزود: از مجم خدمات زائران اربعین حس
ــتقر  ــلمچه مس ــران، 25 آمبوالنس در مرز چزابه و 25 آمبوالنس نیز در مرز ش ــرز مه م

شدند.

ــریح  ــور با تش ــکی کش معاون فنی- عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش
ــده اورژانس در استان هایی که محل ورود و خروج مردم از مرز  گزارش خدمات ارائه ش
ــتان ایالم و خوزستان؛ یعنی سه مرز مهران،  ــاس در اس بود تصریح کرد: بر همین اس
ــت دیده و با بسیج کردن کل  ــلمچه چزابه  تمهیدات ویژه ای از سوی وزارت بهداش ش
ــکی خدمات شایسته ای به  ــگاه های علوم پزش ــور و پشتیبانی همه دانش امکانات کش

زائران ارائه شد.

وی همچنین بابیان اینکه عالوه بر ناوگان آمبوالنسی که متعلق به دانشگاه های علوم 
پزشکی ایالم و خوزستان بود، ناوگانی از وزارت بهداشت نیز تزریق شده گفت: تعداد 
ــزود: همچنین  ــرور اف ــید. س ــتان ایالم به 55 آمبوالنس رس ــا در اس ــن آمبوالنس ه ای
ــرپایی در مهران، چزابه و شلمچه با همکاری شهرداری تهران، سپاه  درمانگاه های س
پاسداران انقالب اسالمی، ارتش جمهوری اسالمی و دیگر سازمان های درگیر در این 
ــارکت، به باالترین سطح  ــدند تا بتوانیم با هماهنگی و مش ــتقر ش موضوع در محل مس

ارائه خدمات به زائرین گرامی دست پیدا کنیم.

ــکی کشور بابیان اینکه  معاون فنی و عملیات مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش
ــازمان ها درگیر ارائه  ــران و بقیه س ــهرداری ته ــلح، ش ــالمت، نیروهای مس در بحث س
ــب، عدم  ــه به وجود امکانات مناس ــی بودند گفت: با توج ــتی و درمان ــات بهداش خدم

هماهنگی میدانی یکی از مشکالت موجود در منطقه بود.

سرور بابیان اینکه امید است در سال های آینده ساماندهی مناسبی در انجام عملیات 
ــکل  ــد با مش ــرایط بحرانی می ش میدانی صورت گیرد افزود: با وضعیت موجود اگر ش
مواجه می شدیم. وی افزود: آنچه باید در سال های آینده برای ارائه خدمات به زائران 
ــتر و ایجاد مقر تاکتیکی در مرزهای  ــینی موردتوجه باشد هماهنگی بیش اربعین حس

خروجی کشور به سمت کربالی معلی است.

ــه زائران  ــانی ب ــروع طرح خدمات رس ــور که از ش ــی- عملیاتی اورژانس کش ــاون فن مع
ــور میدانی و عملیاتی به فرماندهی  ــینی در مرز مهران حضور یافته و به ط اربعین حس
تیم اورژانس 115 مشغول شده بود گفت: عملیات نیروهای اورژانس در کنار تیم های 
ــتی و درمانی از ابتدای آذرماه آغاز و نیروهای خدوم اورژانس تا روزی که هنوز  بهداش
ــور می شدند ادامه داشت. وی با اشاره به اینکه ارتقای سطح امکانات  زائران وارد کش
ــب با حجم تردد زائران عتبات  ــکی باید متناس ــگاه علوم پزش ــاخت های دانش و زیرس
عالیات در آینده باشد، بیان کرد: خوشبختانه مرز بین المللی مهران به عنوان بهترین 
و امن ترین مرز برای ورود به کشور عراق شناخته شده و باید برای جوابگو بودن سطح 

خدمات، زیرساخت ها و داشته های دانشگاه ارتقا یابد.

بازدید وزیر محترم بهداشت از کمپ اورژانس 115 در مرز مهران

بازدیدریاست اورژانس 115 کشور از 
پرسنل مستقر در مرز مهران
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تمامی  حض����ور 
واحد های دانشگاه 
ایالم در مرز مهران
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ــکی ایالم با  ــوادث و فوریت های پزش ــس مرکز مدیریت ح رئی
ــادی از ورود و خروج زائران اربعین  ــاره به این که درصد زی اش
ــران نیازمند  ــت، گفت: مرز مه ــینی )ع( از مرز مهران اس حس

ــت. ــتی، درمانی و اورژانس اس ــاختمان مجهز بهداش س

ــگار یک. یک  ــت و گو با خبرن ــا صیدی در گف ــر محمدرض دکت
ــه زائران  ــورت گرفته ب ــف ص ــات مختل ــاره به خدم ــج با اش پن
ــت: واقعیت این  ــار داش ــرز مهران اظه ــینی در م ــن حس اربعی
ــردرگمی ها در حوزه های مختلف،  ــت با توجه به برخی س اس
ــایر گروه ها کم نقص تر بود و در  ــالمت نسبت به س خدمات س
ــینی ارائه شد. وی بیان  ــرایط به زائران اربعین حس بهترین ش
ــود و با  ــص ب ــی نق ــات 115 ب ــالمت، خدم ــش س ــرد: در بخ ک
ــتانداری  ــازمان ها و از جمله مدیریت بحران اس تمجید همه س

ــد. مواجه ش

ــکی ایالم با  ــوادث و فوریت های پزش ــس مرکز مدیریت ح رئی
ــرز مهران در همه  ــتقر در م ــی مس ــاره به اینکه تیم اورژانس اش
ــی مواقع نیز  ــزود: در برخ ــردم بود اف ــالمت م ــال مراقب س ح
ــران در رفاه  ــد تا زائ ــزام انجام می ش ــه صورت اع ــاع ها ب ارج

ــند. ــتری باش بیش

ــن اربعین  ــات به زائری ــه ارائه خدم ــان اینک ــن بابی وی همچنی
ــی و برون بخشی همراه بود  ــکالت درون بخش ــینی با مش حس
ــتیک در نقطه  ــاخت لجس ــی زیرس افزود: در بخش درون بخش
ــی  ــرزی مطلوب نبود که باید در این زمینه اقدام اساس صفر م

ــود. ش

ــزرگ درمانگاهی به  ــاختمان ب ــرد: ایجاد س ــدی تصریح ک صی
ــپزخانه ای برای  ــی تجهزات آش ــات رفاهی و حت ــراه امکان هم
ــه در مرز صفری  ــت ک ــذا نیز یکی از ضرورت هایی اس ــخ غ طب

ــود. ــبت به ایجاد آن اقدام ش مهران باید نس

ــه خدمات به  ــی در ازائ ــکالت برون بخش ــن به مش وی همچنی
ــرریز امور  ــح کرد: س ــاره و تصری ــینی اش ــن حس ــن اربعی زائری
ــرای تیم های  ــکالت را ب ــای دیگر، مش ــه کارگروه ه ــوط ب مرب

ــت و درمان به ویژه اورژانس زیاد کرده بود. بهداش

ــکی ایالم  ــت های پزش ــوادث و فوری ــز مدیریت ح ــس مرک رئی
ــرریز ترافیک،  ــکالت را س ــائل و مش ــم ترین این مس ــت مه گف
ــکان دانست و گفت: در صورتی که هماهنگی  حمل نقل و اس

ــد این موارد کمتر اتفاق می افتد. ــتری باش و همکاری بیش

ــتیک را تقویت  ــاخت های لجس صیدی تصریح کرد: باید زیرس
ــین ها را افزایش داد تا  کرد و خدمات بیماربری و رفاهی تکنس
ــبب اذیت آنان نشود. وی بابیان  ــتمرار طوالنی س حضور و اس
اینکه اورژانس ایالم تمام جاده های اصلی و فرعی را با حدود 
ــش داد گفت: در  ــم تا 17 آذرماه پوش ــرو در روز از یک 120 نی
ــر جایگزین  ــتان های دیگ ــته نیروهای اورژانس اس ــال گذش س
ــال  ــای کدهای فعال بودند که احیای این طرح برای س نیروه
ــیار تأثیرگذار  ــریع در امور بس ــکالت و تس آینده نیز در رفع مش

ــت. اس

دانش�گاه  پنج  حضور 
عل�����وم پزش�کی در 
ب�ه  منته�ی  مرزه�ای 

عتب�ات عالیات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تمامی امکانات  وزیر بهداش
ــتی و درمانی در مرز مهران برای زائران اربعین حسینی  بهداش

ــت. فراهم اس

ــی زاده  ــن قاض ــید حس ــر س ــگار وب دا، دکت ــزارش خبرن ــه گ ب
ــت:  ــار داش ــران اظه ــرزی مه ــه م ــد از پایان ــمی در بازدی هاش
ــات  ــی امکان ــور تمام ــا کش ب ــی الزم  ــا هماهنگ ب ــبختانه  خوش
ــور و خارج از مرزها یعنی در  ــتی و درمان در مرزهای کش بهداش

ــت.  ــده اس داخل خاک عراق برای زائران فراهم ش

ــتی  ــر تمامی امکانات بهداش ــت: در حال حاض ــار داش وی اظه
ــده و هیچ مشکلی  ودرمانی در مرز مهران برای زائران فراهم ش
در بحث امکانات و تجهیزات پزشکی در مرزهای کشور از جمله 

ــدارد. ــود ن ــران وج مه

ــاره به اینکه پنج درمانگاه صحرایی در مرز  ــت با اش  وزیر بهداش
ــت: وزارت  ــت، گف ــده اس ــش بینی ش ــران پی ــرای زائ ــران ب مه
ــکی تمامی امکانات  ــت با کمک هالل احمر، بسیج پزش بهداش
ــران فراهم کرده  ــور و خاک عراق برای زائ الزم در مرزهای کش

ــت. اس

ــکی کشور در مرزهای  ــگاه علوم پزش  وی عنوان کرد: پنج دانش
ــتانهای معین حضور  ــوان اس ــران به عن ــه مرز مه ــور از جمل کش
ــرای ورود زائران نیز  ــالمت ب ــد و عالوه بر این گیت های س دارن

ــت. ــده اس پیش بینی ش

 قاضی زاده هاشمی با اشاره به بیماری های واگیردار در کشور 
عراق، اظهار داشت: از زائران می خواهیم به مسائل بهداشتی 

ــالم توجه کنند.  ــامیدنی س از جمله آب های آش

ــکی با  ــالل احمر و پزش ــروی ه ــزار نی ــرد: یک ه ــوان ک وی عن
ــت عراق در بیمارستانهای معین کشور  هماهنگی وزارت بهداش

ــانی به زوار حضور دارند. عراق برای خدمات رس

ــز زوار با توجه به گیت های  ــت زوار نی وی افزود: در بحث برگش
ــور  ــی از ورود بیماری های واگیردار به کش ــچ نگران ــالمت هی س

ــت. نیس

رئیس اورژانس 115 دزفول:

اعتبارات بیش�تری ب�ه مراکز 
ب�رای  مرزنش�ین  اورژان�س 

خدمات رسانی ارائه شود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــکی دزفول  ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی
خواستار اختصاص اعتبارات بیشتری به مراکز اورژانس مرزنشین 
ــانی بهتر به مردم به ویژه زائران اربعین حسینی  برای خدمات رس
ــا خبرنگار یک.یک. ــد. دکتر محمد افضل زاده در گفت و گو ب ش
ــه زائران  ــس 115 دزفول ب ــات مرکز اورژان ــاره به خدم ــج با اش پن
ــینی اظهار داشت: تمام توجهات به مرز مهران جلب  اربعین حس
شده بود در حالی که در مرزهای استان خوزستان نیز نیاز به ارائه 
ــال های آینده به این  ــت و امید است در س ــتری داش خدمات بیش
ــم رفاه حال  ــان کرد: هدف مه ــود. وی بی ــتری ش مهم توجه بیش
ــئوالن  ــت و باید با این دیدگاه که به طور قطع تمام مس زائران اس
ــال های آینده  ــه این موضوع تاکید دارند ارائه خدمات در س نیز ب
ــت حوادث و  ــرد: مرکز مدیری ــود. افضل زاده تصریح ک ــتر ش بیش
ــرای  ــینی ب ــن حس ــام اربعی ــول در ای ــکی دزف ــای پزش فوریت ه
ــین )ع( اقدام به  ــدا... الحس ــه زائران حرم اباعب ــانی ب خدمت رس
ــتی و درمانی به همراه یک دستگاه اتوبوس  اعزام تیمهای بهداش

ــپرینتر و تجهیزات و  ــتگاه آمبوالنس اس ــس و یک دس آمبوالن
دارو به گذرگاه مرزی چزابه کرد که از تاریخ 2 آذر تا 14 آذر ماه 

ــه  ــران اباعبدالل ــه زائ ــدند و ب ــتقر ش ــه مس ــه چزاب 94 در منطق
خدمت رسانی شایسته ای را ارائه کردند.

رئیس مرکز مدیریت خوادث و فوریت های پزشکی دزفول افزود: 
ــمنان نیز در  ــتان س ــپرینتر اعزامی اس ــتگاه آمبوالنس اس دو دس
ــانی به زائران اباعبدالله، اکیپ دانشگاه علوم پزشکی  خدمت رس
ــنل  ــده تمام پرس دزفول را یاری دادند. وی افزود: در مدت یاد ش
ــکی دزفول با تجهیزات  ــگاه علوم پزش ــکی دانش فوریت های پزش
ــی، بصورت آماده باش  ــک فروند بالگرد اورژانس هوای زمینی و ی

بودند تا در صورت نیاز به منطقه اعزام گردند.

ــت تعداد 1800  ــدت انجام ماموری ــن گفت: در م ــان همچنی ایش
ــکی دزفول مستقر  ــگاه علوم پزش مراجعه به پایگاه اورژانس دانش
ــت. افضل زاده ادامه داد: تعداد  ــیده اس در مرز چزابه به ثبت رس
ــامل  ــده در این ماموریت 43 نفر ش ــانی بکار گرفته ش ــروی انس نی
مسئولین و نیروهای عملیاتی اورژانس 115 و تعدادی از پرسنل 
ــت فوریت های  ــز مدیری ــد. رئیس مرک ــتانی بودن ــتار بیمارس پرس
ــکی دزفول در پایان گفت: ارتباط تنگاتنگ و 24 ساعته ما با  پزش
ــور رضایت بخش بود و این  ــتاد بحران کش ــایر مراکز، به ویژه س س
ــور به موقع با  ــه خدمات و حض ــد تا در ارائ ــا باعث ش هماهنگی ه
ــطح  آمادگی کامل به مصدومان حوادث، بتوانیم در عالی ترین س

ممکن خدمت رسانی کنیم.



مدیر ارتباطات بی سیم اورژانس کشور تشریح کرد

ارتباط آنالین اورژانس از 
مرز مهران ب�ا اتاق بحران 

وزارت بهداشت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــیمی اورژانس کشور گفت:  مدیر امور رادیویی و ارتباطات بی س
ــیمی  ــان متخصص این مرکز، ارتباطات بی س به همت کارشناس
ــاق بحران  ــرز مهران، با ات ــاط آنالین از م ــور و ارتب ــس کش اورژان

وزارت بهداشت برقرار شد و تمام فعالیت ها نیز رصد می شد.

ــریه یک. یک. پنج با اشاره به  حمید جوادی فر در گفت وگو با نش
فعالیت های مرکز رادیویی و ارتباطات بی سیمی اورژانس کشور 
ــینی اظهار  ــه خدمات به زائران اربعین حس ــرز مهران و ارائ در م
ــران، ایجاد  ــه در مرز مه ــات صورت گرفت ــت: یکی از اقدام داش
شبکه رادیویی ویژه تیم های عملیاتی مستقر در مرز مهران بود.

ــاط  ــراری ارتب ــکان برق ــن ام ــتا همچنی ــن راس ــزود: در ای وی اف
ــه از آمبوالنس ها جدا  ــیمی به تیم های مختلف عملیاتی ک بی س
ــتی در اختیار آنان قرار  ــیم های دس ــوند فراهم شد و بی س می ش

گرفت.

ــور  ــان کرد: در مدت زمانی که اورژانس کش جوادی فر خاطرنش
ــتقر بود، با  ــینی در مرز مهران مس برای اعزام زائران اربعین حس
همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایالم و بهره گیری از دستگاه های 
ــی انتقال فیلم و  ــراه دوربین هایی که توانای ــه هم ــده، ب تکرارکنن
ــهر  ــر عملیاتی به صورت آنالین هم در ش ــتند، تصاوی عکس داش
ــت، قابل دریافت بود.  ــران و هم در اتاق بحران وزارت بهداش مه
ــن فعالیت  ــران به صورت آنالی ــرح از ته ــرد: با این ط ــان ک وی بی
ــتر امن ارتباطات  منطقه ای مرزی رصد و انتقال دیتا از طریق بس

رادیویی انجام می شد.

ــئول امور رادیویی و ارتباطات بی سیمی اورژانس  کارشناس مس
ــان کرد: همچنین در مرز مهران شبکه رادیویی  ــور خاطرنش کش
بحران ایجاد و بر اساس آن، امکان ارتباط با تمام آمبوالنس های 
ــد. جوادی فر افزود: اتاق بحران مهران  ــور انجام ش اعزامی کش
ــیم و تلفن ماهواره ای مجهز بود و تمام  ــبکه بی س همچنین به ش
ــواره ای ثریا بودند تا در  ــتم ماه اتوبوس آمبوالنس ها دارای سیس

مواقع اضطراری استفاده شود.

وی گفت: نیروهای عملیاتی مرکز پیام نیز دو دستگاه تجهیزات 
ــخت افزاری و  ــیار متعلق به اورژانس را با امکانات س ــی س ارتباط
ــیم در منطقه عملیاتی مهران مستقر کرد تا از  ــبکه های بی س ش
آن ها استفاده شود. کارشناس مسئول امور رادیویی و ارتباطات 
ــال آینده  ــان کرد: برای س ــور خاطرنش ــیمی اورژانس کش بی س
ــترده در مرزهای مختلف کشور  ــیم گس ــبکه بی س برنامه ارائه ش

بدون حضور نیاز فیزیکی در دست برنامه ریزی است.

رئیس اورژانس 115 اهواز تأکید کرد

بین  هماهنگی  ل���زوم 
بخشی در ارائه خدمات 
اربعی�ن  زائ�ران  ب�ه 

حسینی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــتان  ــکی خوزس ــوادث و فوریت های پزش ــز مدیریت ح ــس مرک رئی
هماهنگی بین بخشی در ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی را 

یک ضرورت دانست.

ــاره به  ــتی در گفت وگو با خبرنگار یک.یک.پنج با اش دکتر میرخش
ــتان  ــینی )ع(، در مرزهای اس ــن حس ــده در اربعی ــات ارائه ش خدم
ــتان برای ارائه  ــه مثبتی که در این اس ــتان تصریح کرد: نکت خوزس
ــی نماینده  ــت، همراه ــورت گرف ــران ص ــه زائ ــوب ب ــات مطل خدم
ولی فقیه در استان و استاندار فارس به همراه سایر مدیران ارشد در 

برگزاری منظم جلسات زائران اربعین حسینی بود.

وی بابیان اینکه سال گذشته اولین سالی بود که به صورت گسترده 
ارائه خدمات به زائران اجرا می شد افزود: با توجه به پیش بینی های 
صورت گرفته، امسال 11 ماه قبل از اربعین حسینی، اولین جلسه 
ــکیل و برنامه ریزی  ــینی در استان خوزستان تش ــتاد اربعین حس س

برای ارائه خدمت به زائران انجام شد.

ــتی بابیان اینکه در سال گذشته مسیرها در مسیر چزابه و  میر خش
ــورت گرفته این  ــای ص ــت: با پیگیری ه ــب نبود گف ــلمچه مناس ش
ــتر و مسیر نامحسوس  ــال بهتر و عرض معبر نیز بیش ــیرها امس مس

امدادرسانی نیز مشخص شد.

ــتان، با قدردانی از  ــکی خوزس ــس مرکز مدیریت و حوادث پزش رئی
ــات به زائران  ــف برای ارائه خدم ــتان های مختل تالش و حضور اس
ــح کرد: عدم  ــلمچه و چزابه تصری ــینی در مرزهای ش ــن حس اربعی
ــده  ــکالت بود و این باعث ش هماهنگی در بحث درمان یکی از مش

بود خیلی از مواقع کار چند جا تکرار شود و بدون متولی باشد.

ــان کرد:  ــتر خاطرنش ــتی با تأکید بر ایجاد هماهنگی بیش میر خش
ــتان صحرایی مناسبی نیز در مرز چزابه ایجادشده بود؛ اما  بیمارس
این امکان بود با هماهنگی بیشتر آن را در پایانه چزابه مستقر کنیم 

تا خدمات بهتری ارائه دهیم که امیدواریم سال بعد بهتر شود.

وی افزود: با توجه به آمادگی الزم، نیروهای اورژانس و امدادرسان 
ــده بودند و نیز با اتوبوس آمبوالنس های و  ــب مستقرش به طور مناس
چادرهای سیاری که دایر شد به زائران خدمات مناسبی ارائه شد.

ــتان تصریح کرد: تا  ــکی خوزس  رئیس مرکز مدیریت و حوادث پزش
ــه زنجیره آمبوالنس ایجاد  ــیم از اهواز تا چزاب آنجایی که می توانس

کردیم و آمبوالنس ها در مسیرهای مشخص مستقر شدند.

میر خشتی خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری برنامه های راهیان 
ــلمچه و چزابه، امروز  ــفرهای عتبات عالیات در مرزهای ش نور و س
ــتی،  ــی به عنوان مراکز بهداش ــاختمان های دائم ــاد س ــاز به ایج نی
ــد  ــه بای ــن زمین ــه در ای ــت ک ــس اس ــای اورژان ــی و پایگاه ه درمان

دستگاه های متولی اقدام کنند.

رئیس اورژانس 115 ایالم:

نیازمن�د  مه�ران  م�رز 
بهداشتی،  ساختمان مجهز 
درمانی و اورژانسی است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــگاه علوم پزشکی استان ایالم به همراه روسای شبکه  رئیس دانش
ــت و مدیر روابط عمومی دانشگاه  های مهران و بدره، مدیر حراس
ــی و همچنین نحوه  ــتی و درمان ــای بهداش ــا و واحده ــش ه از بخ
ــینی در پایانه مرزی مهران به  خدمات دهی به زائران اربعین حس

صورت شبانه و سرزده بازدید نمود.

ــه  ــیه این بازدید علی دل پیش به گزارش خبرنگار وب دا، در حاش
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم اظهار نمود: در مرز بین 
ــا در ایام تردد  ــارزه با بیماری ه ــناس مب ــی مهران 80 کارش الملل
ــر آموزش و  ــبانه روز در ام ــورت ش ــینی به ص ــن حس ــران اربعی زائ
بیماریابی شامل تب سنجی، بررسی عالئم اسهالی و تنفسی و در 
ــرداری و ارجاع به مراکز درمانی انجام وظیفه  صورت لزوم نمونه ب

می کنند.

ــان بهداشت محیط دانشگاه  وی ادامه داد: همچنین کارشناس

ــه و توزیع مواد غذایی، گندزدایی،  ــز مواردی مانند کنترل عرض نی
ــا و محوطه های  ــالن ه ــت محیط هایی همچون س کنترل بهداش
ــک و  ــی، توزیع ماس ــواد غذای ــرداری از م ــه ب ــرزی، نمون ــه م پایان

دستکش، صدور کارت بهداشت و... خدمات رسانی می کنند.

ــتان ایالم بیان نمود: در بخش  ــکی اس ــگاه علوم پزش  رئیس دانش
ــی در حیطه  ــان مامای ــگاه نیز کارشناس ــات دانش ــری از خدم دیگ
ــال، تامین  ــر 5 س ــودکان زی ــاردار، ک ــه مادران ب ــی ب ــات ده خدم
ــک و مکمل های غذایی برای نوزادان خدمات دهی می  شیرخش

نمایند.

ــان تغذیه نیز در جهت کنترل نحوه طبخ مواد  وی افزود: کارشناس
غذایی مورد نیاز زائران و بررسی مواد افزودنی غذایی مانند نمک 
ــت روان  ــان واحد بهداش ــایر افزودنی ها و همچنین کارشناس و س
خدمات دهی به افراد دارای مشکل روحی، روانی و استرس انجام 

وظیفه می نمایند.

ــرپایی با حضور  پزشک و  ــه تصریح کرد: خدمات س  دکتر دل پیش
ــرل دیابت در  ــت  و کنت ــارخون، تس ــتار، تزریقات، کنترل فش پرس
ــیرهای تردد زائران اربعین حسینی به آنان  پایانه مرزی و دیگر مس
ارائه می شود. همچنین اکیپ های سیار بهداشت محیط و مبارزه 
ــرابله،  ــامل ایوان، س ــتان ش ــا بیماری ها در پنج نقطه ورودی اس ب
دهلران، ملکشاهی و مهران خدمات مربوطه را به زائران ارائه می 

کنند.

ویژه نامه  
اربعین

نوید مازندرانی - روابط عمومی اورژانس 115 گلستان



اورژانس 115 گیالن
همراه با زائران امام هشتم

امدادرس��انی ب��ه 133 زائ��ر مش��هد مق��دس توس��ط تی��م 
فوریت های پزشکی گیالن
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ــهادت امام رضا )ع( کاروان هایی با پای پیاده به سمت مشهد حرکت  ــبت ش به مناس
ــد. در این زمان  ــام بزرگوار حضور یابن ــکوه عزاداری این ام ــم باش ــد تا در مراس کردن
اورژانس نیز مانند سایر برنامه های مشابه، خدمات رسانی به مردم را آغاز نمود و اکثر 
ــزارش روابط  ــهد آمدند. به گ ــک اورژانس 115 مش ــس هم جوار به کم ــز اورژان مراک
عمومی اورژانس گیالن، این استان نیز تیم فوریت های پزشکی خود را از 17 آذرماه 
ــرده و طی این چند روزبه  ــانی به زائرین اعزام ک ــت 21 آذرماه، برای خدمت رس لغای

133 زائر مشهد مقدس خدمت رسانی کردند.

ــت از این تعداد 126 مورد مربوط به مأموریت های غیر تصادفی و 7  ــایان ذکر اس  ش
ــین های فوریت های  ــه تکنس ــت ک ــه مأموریت های تصادفی بوده اس ــورد مربوط ب م
ــتانی الزم، تعداد 40 تن از این  ــام اقدامات پیش بیمارس ــکی گیالن پس از انج پزش

عزیزان را به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی انتقال دادند.

ــانی قرار داشت الزم  ــهد در رأس این خدمت رس با توجه به این نکته که اورژانس مش
ــی اورژانس  ــط تیم اعزام ــده توس ــه تمام 133 ماموریت انجام ش ــت ک به توضیح اس

گیالن با همکاری اورژانس مشهد صورت گرفته است.

ــت تیم فوریت های پزشکی استان گیالن متشکل از 1 دستگاه آمبوالنس  گفتنی اس
و 3 نفر از پرسنل اورژانس در این مدت، خدمات فوریت های پزشکی را ارائه نمودند

ــین فیروزمنش و  ــکاران حاضر در این ماموریت، آقایان رضا واصلی رضایی، حس هم
عالءالدین طاهری بودند.

ــین های اعزامی آن ها 16 آذر را به شهرشناسی مشهد پرداختند تا  طبق گفته تکنس
بتوانند در ارائه خدمات مؤثرتر باشند و از 17 آذر در پایگاه شماره 24 مشهد مشغول 
ــه کد به زائرین خدمت رسانی کردند. هر کد به صورت ترکیبی از  ــدند و با س به کار ش

تکنسین های مشهد و گیالن تشکیل شد تا در روند کار تسریع ایجاد شود.

ــهرها می تواند تمرینی برای زمان های بحران باشد و  این نوع تعامل بین اورژانس ش
آمادگی تکنسین ها را افزایش دهد.

رئیس اورژانس 115 خراسان رضوی خبر داد:

خدمات اورژانسی به زائران 
پیاده ام�ام رضا )ع( در 168 
ج�اده ای  و  ش�هری  پای�گاه 

خراسان رضوی
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ــان رضوی از ارائه  ــتان خراس ــکی اس رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش
خدمات به زائران امام رضا )ع( در 168 پایگاه شهری و جاده ای این استان خبر داد.

ــت: اورژانس 115  ــر وفایی نژاد در گفت وگو با خبرنگار یک.یک.پنج اظهار داش دکت
ــبانه روزی 168 پایگاه فعال شهری و جاده ای و  ــتان خراسان رضوی با فعالیت ش اس
ــتان خراسان رضوی در محدوده تحت پوشش  حدود 180 آمبوالنس فعال در کل اس
ــاد،  گناب ــبزوار،  ــهد، س ــکی مش پزش ــوم  عل ــکده های  دانش ــه  ازجمل ــگاه ها؛  دانش
ــابور و تربت جام، شامل 96 پایگاه جاده ای و 82 پایگاه شهری به  تربت حیدریه، نیش

ارائه خدمات پرداخت.

ــا )ع( درمجموع 16  ــاده امام رض ــه زائران پی ــه خدمات بهتر ب ــرای ارائ ــزود: ب وی اف
ــتگاه  ــت دس ــامل هش ــهد؛ ش ــوان عملیاتی اورژانس مش ــه ت ــس ب ــتگاه آمبوالن دس
ــس از اورژانس 115  ــتگاه آمبوالن ــت و 8 دس ــتادی مدیری ــنل س ــس، از پرس آمبوالن
دانشگاه های تهران، گلستان، شاهرود، سمنان، گیالن و یزد برای خدمت رسانی به 
زائرین در پایگاه های اورژانس مشهد به مدت 5 روز در مشهد مستقر و اضافه شدند.

ــوی  ــان رض ــتان خراس ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی
ــکده های  ــگاه ها و دانش ــان کرد: همچنین پنج اتوبوس آمبوالنس در دانش خاطرنش
ــبزوار و تربت حیدریه برای ارائه خدمات به  ــهد گناباد، نیشابور، س ــکی مش علوم پزش

زائران امام رضا )ع( آماده ارائه خدمت شدند.

ــی نژاد افزود: همچنین به کمک یکی از خیرین مبلغ 40 میلیون ریال داروهای  وفای
سرپایی تهیه و در پایگاه جاده ای در مسیر کاروان های پیاده به زائرین ارائه شد.

وی همچنین به ارائه آماری از فعالیت های اورژانس خراسان رضوی در دهه آخر ماه 
ــاره کرد و گفت: تعداد تماس های تلفني به مرکز ارتباطات 115 مشهد 38  صفر اش
هزار 694 تماس بوده است که در مقایسه با سال قبل تعداد تماس های تلفنی 3.4 

درصد افزایش و اعزام آمبوالنس 13.2 افزایش داشته است.

ویژه نامه  
دهه آخرصفر

 روابط عمومی اورژانس 115 نیشابور
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