
نشــریه داخلی مرکـــز مدیریت حـــوادث و فـــوریت های پزشکــی کشور

• عباس نظریان •

بســیار ســفر باید تا پخته شــود خامی
از روزگاران که��ن در م��ورد س��فر س��خن ها و 
ضرب المثل های فراوانی گفته اند. س��فر در کار 
تولی��د خبر و حرف��ه خبرنگاری حک��م آب برای 
یک انسان تشنه را دارد. اگر نقطه ای زمین گیر 
آب  حک��م  قلم��ت  مان��دی،  ثاب��ت  و  ش��دی 
گندی��ده ای را دارد ک��ه ب��رای هیچ کس جذاب 
نخواهد بود. لذا بر آن شدیم تا در ایام نوروز 95 
در س��فری زمینی ب��ا یکی از تیم های بازرس��ی 

اورژانس کش��ور هم گام ش��ویم.
بازرســی؛ کاری ســخت و طاقت فرســا

کار بازرس��ی یکی از مش��اغل طاقت فرس��ا در 
همه سازمان هاس��ت که س��ختی هایش اصال به 
چش��م دیگ��ران نمی آید. در م��ورد اورژانس نیز 
این مسئله صادق است. در مدت ده روزی که با 
تیم بازرس��ی هم س��فر بودیم س��ختی راه فش��ار 
زی��ادی داش��ت. به وی��ژه که س��ر تیم بازرس��ی 
ش��خص پران��رژی و پ��رکاری مث��ل دکتر س��رور 
باشد. هجده ساعت حرکت در مسیر جاده ها و 
ای��ن  گی��رودار  در  ک��ه  میدان��ی!  بازدیده��ای 
بازدیدها وع��ده صبحانه معموال از قلم می افتاد 
و ناهاری که شاید ساعت چهار یا پنج بعدازظهر 
فرصت صرف شدن می یافت و وعده شام نیز در 
نیمه ش��ب از فرط خس��تگی از یادمان می رفت. 
مشکالت تکنس��ین ها و مراکز حوادث و بیشتر 
از آن اورژانس ه��ای بیمارس��تانی به قدری زیاد 
ب��ود که دل ودماغی برای خ��ورد و خوراک باقی 
ح��ل  ک��ه  ریزودرش��تی  مش��کالت  نمی مان��د. 

ش��دنش زمان بر بوده و هس��ت.
بازدید از اورژانس 43 شهرســتان

در این سفر از دو قطب علوم پزشکی بازرسی 
ش��د به عمل آم��د -قط��ب تبریز )قطب ش��مال 
غ��رب( و قط��ب اه��واز )قط��ب جن��وب غرب(- 
جمع��ا 9 روز درحرک��ت بودی��م. تی��م بازرس��ی 
نوروزی اورژانس کش��ور )تنها یک��ی از تیم های 
بازرس��ی( با پیمایش این دو مسیر و طی کردن 
5 هزار کیلومتر مس��افت زمینی از 15 اس��تان و 
20 دانش��گاه عل��وم پزش��کی و 43 شهرس��تان 
مختل��ف بازدی��د ک��رده و مس��ائل و مش��کالت 
بسیاری را به چش��م دید که بعضی از مشکالت 

را در هم��ان لحظ��ه ح��ل ک��رد.
هدف از بازرسی ها به هیچ وجه مچ گیری نبود 
بلکه هدف رفع مش��کالت بود. تقریبا هیچ کدام 
از تخلفات��ی ک��ه ب��ه چش��م بازرس��ین آم��د در 
گزارش��ات عمومی کانال ی��ک یک پنج منعکس 
نگردی��د. حت��ی بعض��ی از آن ه��ا در گزارش��ات 
خصوص��ی ب��ه معاون��ت درم��ان وزارت خانه نیز 

منعکس نش��د.

مدیریت منفعل شــبکه های بهداشــت در 
اداره پایــگاه هــای 115

م��وردی ک��ه  اولی��ن  بازرس��ی  ای��ن س��فر  در 
به عن��وان ی��ک خبرن��گار در نظرم آمد، مش��کل 
س��اختار مدیریت��ی اورژانس 115 ب��ود. یکی از 
پایگاه ه��ای  مدیری��ت  در  اصل��ی  معض��الت 
اورژان��س، وجود ش��بکه های بهداش��ت اس��ت. 
مدیران ش��بکه ها  وقت و اطالع��ات کافی برای 
اداره پایگاه ه��ای اورژانس نداش��تند. این گونه 

می ت��وان گفت ک��ه پایگاه های اورژان��س مراکز 
اس��تان ها ک��ه به ط��ور مس��تقیم زیر نظ��ر مراکز 
و  روب��ه راه  تقریب��ا  هس��تند  ح��وادث  مدیری��ت 
قابل قبول ان��د؛ اما وضع پایگاه هایی که زیر نظر 
اداره  شهرس��تان ها  بهداش��ت  ش��بکه های 
می ش��وند وض��ع ش��ان اص��ال مطلوب نیس��ت. 
تکنس��ین های مراکز اس��تان ها اکثرا سرزنده و 
باانگی��زه بودن��د و البت��ه مزای��ای بهت��ری نی��ز 
در  م��ا  تکنس��ین  هم��کاران  ام��ا  داش��تند، 
شهرس��تان های تح��ت ش��بکه بهداش��ت، اکثر 
قری��ب به اتفاق ش��ان دل زده و بی انگیزه بودند. 
از  بس��یاری  البت��ه  )و  نویس��نده  عقی��ده 
صاحب نظ��ران اورژان��س( ای��ن اس��ت ک��ه تنها 
س��اختار  ی��ک  مدیریت��ی  ای��راد  ای��ن  راه ح��ل 
فرماندهی مس��تقیم و واحد است؛ که البته این 
س��اختار تنها با س��ازمان ش��دن اورژانس 115 

محقق خواهد ش��د.

مدیــر  ســنجی:  شــنوایی  کارشــناس 
فوریت هــا!

مسئولین فوریت های پزشکی در شهرستان ها 
متأسفانه توس��ط شبکه های بهداش��ت انتخاب 
می ش��وند و تع��دادی از ای��ن مس��ئولین اص��ال 
ای��ن کاره نیس��تند؛ و صرف��ا ب��ه خاط��ر ارتب��اط 
پس��ت گماش��ته  ای��ن  ب��ه  ب��ا ش��بکه ها  مثب��ت 
می ش��وند؛ مثال دریکی از شهرستان ها مسئول 
فوریت های پزشکی، کارشناس شنوایی سنجی 
ب��ود! )تو خ��ود حدی��ث مفص��ل بخ��وان از این 

مجم��ل  (
مدیریت سلیقه ای و توزیع نامتوازن منابع، در 
اداره  در  شهرس��تان ها،  بهداش��ت  ش��بکه های 
پایگاه های اورژانس پیش بیمارس��تانی مشهود 
بود؛ مثال در اس��تان آذربایجان غربی دو ش��بکه 
مج��اور ه��م )ش��بکه بهداش��ت نق��ده و ش��بکه 
بهداش��ت مهاباد( کامال در نقطه مقابل یکدیگر 
بودن��د. هر دو ش��بکه تحت نظر مرک��ز مدیریت 
ح��وادث ارومی��ه بودن��د ام��ا در نق��ده اوض��اع 
پایگاه ه��ای 115 قابل قبول نب��ود؛ و در مهاباد 
پایگاه ه��ای 115 حقیقت��ا مدیریت��ی بی عیب و 

نقص داش��ت.
از این مس��ئله دو نتیج��ه می توان گرفت: اول 
اینک��ه اکثریت مراک��ز مدیریت حوادث در اداره 
پایگاه های تحت نظارت ش��بکه های بهداش��ت 
عملک��ردی تقریب��ا خنث��ی دارن��د. دوم اینک��ه 
مدیریت خوب شبکه بهداش��ت مهاباد در اداره 
پایگاه ه��ا کاری ک��رده ب��ود ک��ه همگ��ی بچه ها 
رضای��ت باالی��ی داش��تند ام��ا پای��گاه اورژانس 
مرکزی شهر نقده حتی سیستم ضبط مکالمات 
یا حتی یک تلویزیون س��اده نداش��ت. در اینجا 
 115 اورژان��س  ش��دن  س��ازمان  ل��زوم  بازه��م 

بیش ازپیش احس��اس می ش��ود.
داســتان حل نشــدنی کارانه ها

مسئله مهم دیگری که در این بازدیدها بسیار 
به چش��م می آمد داس��تان حل نشدنی کارانه ها 
بود. کارانه ها در اکثر شهرس��تان ها همچنان به 
می��زان واقع��ی خ��ود نرس��یده اس��ت )بعض��ی 
شهرس��تان ها هنوز کارانه کم از صد هزار تومان 
داش��تند!( ک��ه این مس��ئله ل��زوم توجه بیش��تر 
را  بهداش��ت  وزارت  درم��ان  محت��رم  معاون��ت 
می طلبد. ازآن جهت که متولی ش��روع کارانه ها 
در 115 معاون��ت درمان بوده بنابراین لذا توجه 
پرداخ��ت کارانه ه��ا  روان ت��ر ش��دن  بیش��تر در 
مسئله ای ست که در توان و اختیار این معاونت 
است.      ادامه مطلب را در صفحه 3 بخوانید ...
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سخن مدیر مسئول
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رئیس مرکز مدیریت  حوادث و فوریت های پزشکی فسا

آتل وکیوم جایگزین تیرها 
و تخته ها!

سرمنشأ بیش��تر اختراعات یک محدودیت و یا قرار گرفتن در 
ش��رایط س��خت اس��ت. در س��ال های اخیر تحریم هایی  ...

گفتگو با تکنســین قطع 
نخاع اورژانس زاهدان

ساعت حدود هفت شب بود و آفتاب غروب کرده بود. به همراه 
آقایان میر، خوش سیما و سرگزی، به نمایندگی ...

       کمــر درد در کمیــن 
سالمتی تکنسین ها

س��تون ورزش��ی این ش��ماره همراه با 
عکس های آموزشی جذاب و خواندنی...

روی خط دیســپچ: گفتگو با 
کارشناس مرکز پیام مشهد

مریم نعیم آبادی متولد 1361 و ساکن مشهد است. او از سال 
1386 وارد اورژانس پیش بیمارس��تانی ش��ده و...

پرونده

 ویژه مراکز 

حوادث

رانشهر
ای

• خبر س��قوط بالگرد اورژانس هوایی فارس، ش��وک 
س��نگینی بود ک��ه خانواده بزرگ اورژانس کش��ور را در 
غم و اندوه فروبرد. شش��م فروردین ماه 95، درحالی که 
بهاری زیبا نویدبخش س��الی نیکو را مژده می داد، این 
خب��ر مث��ل طوفانی س��همگین به��ار اورژان��س را دچار 

خزان��ی زودرس ک��رد.
در درجه اول الزم اس��ت که به خانواده ش��هدای این 
س��قوط تس��لیت گفت و از خ��دای تعالی برای ایش��ان 
طل��ب صب��ر ک��رد. علی الخص��وص خان��واده دو نف��ر از 
تکنس��ین های اورژان��س یعنی ش��هید حس��ن قائدی و 
ش��هید حمیدرضا ج��وادی که در این س��قوط به درجه 

رفیع ش��هید خدمتی نائل آمدند.
در درج��ه دوم الزم اس��ت که با پیگی��ری مجدانه این 
مس��ئله و بررس��ی علل ای��ن حادث��ه تلخ، اج��ازه تکرار 
چنی��ن وقایعی را ندهیم. آنچه که الزم اس��ت توجه هر 
چه بیش��تر وزیر محترم بهداشت در این خصوص است. 
البت��ه ذکر این نکته نیز ضروری اس��ت ک��ه وزیر محترم 
بهداشت در همان ساعات اولیه این حادثه تأسف و تأثر 
خود را ابراز کرد و در مراس��م تشییع جنازه آن شهدای 
مظلوم نیز ش��رکت کرد که این خود گواهی بر اهمیت و 

ارزش این مس��ئله در نزد مقام وزارت اس��ت.
اما درخواس��ت واح��د و جمع��ی کل خان��واده بزرگ 
اورژانس در سراس��ر ای��ران، خرید بالگرده��ای به روز و 
اس��تاندارد اس��ت. اینک��ه وزی��ر بهداش��ت و در پ��ی آن 
رئیس جمه��ور محترم خرید بالگرده��ای به روز را وعده 
دادند، این حقیقتا جای دلگرمی و امیدواری داش��ت، 
اما الزم اس��ت ک��ه مدیریت محت��رم اورژانس کش��ور با 
پیگیری مجدانه خود قول وزی��ر و رئیس جمهور محترم 
را، ه��ر چ��ه س��ریع تر پیگی��ری نم��وده و جام��ه عم��ل 

بپوش��اند.
مس��ئله مه��م دیگ��ر پرهی��ز از ش��تاب زدگی در خرید 
بالگردهای جدید اس��ت. صد البته که لزوم تس��ریع در 
خرید بالگردهای جدید ضروری اس��ت، اما باید با دقت 
کامل و بررس��ی تمام جوانب اقدام به خرید بالگردهای 
جدی��د ک��رد چراک��ه ای��ن بالگرده��ا عم��ری حداق��ل 
بیست ساله خواهند داشت و باید از تکرار مجدد چنین 

حادث��ه ای جلوگی��ری کنی��م.
در پای��ان ضم��ن عرض تس��لیت مج��دد  ب��ه خانواده 
شهدای سقوط بالگرد از خداوند متعال درخواست علو 

درجات را برای این ش��هدای گران قدر خواس��تارم.

پــابهپــایجــادهها
هم گام با تیم بازرسی نوروزی اورژانس کشور

زنده یاد یاور کریمیزنده یاد فاخر یوسف زاده زنده یاد محسن سلطانیشهید حسن قائدی شهید حمیدرضا جوادی

نگاه آیت الله جوادی  آملی در خصوص جان باختگان سقوط بالگرد اورژانس:
       افرادی که در این بالگرد بوده اند اهل بهشت هستند و با وجود اینکه شهید 
                      جنگ سخت نیستند اما ثواب شهید دارند زیرا آن ها در راه نجات 
                                    جان فرد دیگری، جان خود را از دست داده اند.

اورژانس هوایی... آری؟ یا خیر
صفحات 6 و 7 را بخوانید

پروازتاخـدا
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نوروز 1395 را در حالی پشت سر گذاشتیم که 
سفرها و تردد خودروها افزایش یافته بود و همین 
امر سبب افزایش مأموریت های اورژانس در نوروز 
ت��ردد  و  افزای��ش س��فرها  امس��ال ش��د چراک��ه 
خودروها ش��اخصی مهم در افزای��ش مأموریت های اورژانس 

پیش بیمارستانی است.

پرسنل اورژانس 115 و اورژانس بیمارستان ها 
با فداکاری، بیش از 150 هزار مأموریت را در ایام 

نوروز مدیریت کردند.

ط��رح س��المت ن��وروزی ک��ه از 26 اس��فندماه 
1394 آغاز شد و تا 15 فروردین ماه 1395 ادامه 
داش��ت با افتخ��ار به پایان رس��ید و مرکز مدیریت 
ح��وادث و فوریت های پزش��کی ب��ا 2 هزار و 185 
پای��گاه ش��امل 833 پایگاه ش��هری، یک ه��زار و 352 پایگاه 
جاده ای، 21 فروند بالگرد اورژانس هوایی و 298 ایس��تگاه 

سالمتی در خدمت مردم ایران اسالمی بود.

تعداد کل مأموریت هایی که در نوروز امس��ال انجام 
شد 154 هزار و 353 مورد بوده است که از این تعداد 
33 ه��زار و 115 مورد مأموریت تصادفی و 121 هزار 
و 238 مورد مأموریت غیرتصادفی انجام شده است.

تعداد 40 هزار و 387 مأموریت در ایام نوروز امسال 
مربوط به درمان در محل بوده که از این تعداد 4 هزار 
و 37 مأموری��ت درمان در محل )تصادفی( و 36 هزار 
مح��ل  در  درم��ان  ب��ه  مرب��وط  مأموری��ت   350 و 

)غیرتصادفی( بوده است.

در ای��ام نوروز در مجموع 75 ه��زار و 558 مأموریت 
اعزام به بیمارس��تان انجام ش��ده که از این تعداد 27 
هزار و 802 مأموریت اعزام به بیمارس��تان تصادفی و 
بیمارس��تان  ب��ه  اع��زام  مأموری��ت  و 756  47 ه��زار 

غیرتصادفی بوده است.

در این ایام کل لغو مأموریت ها 35 هزار و 104 مورد 
بوده که 806 مورد لغو مأموریت تصادفی و 34 هزار و 

298 مورد لغو مأموریت غیرتصادفی بوده است.

در ط��ول اج��رای طرح ن��وروزی امس��ال 49 هزار و 
189 نفر به کمپ های نوروزی اورژانس کشور مراجعه 
کردند که 4 هزار و 440 مورد مشکل قلبی، یک هزار 
و 499 م��ورد مش��کل تنفس��ی، 5 ه��زار و 790 مورد 
مش��کل داخل��ی، یک ه��زار و 722 م��ورد تروم��ا )تصادفی و 
غیرتصادف��ی( و 35 ه��زار و 738 م��ورد س��ایر مش��کالت را 
داش��تند و از این تعداد 42 هزار و 963 مورد در محل درمان 

و 4 هزار و 542 مورد به بیمارستان منتقل شدند.

در طول ط��رح نوروزی امس��ال 342 م��ورد احیای 
قلبی-ری��وی نیز با موفقیت توس��ط پرس��نل اورژانس 

کشور انجام شده است.

وزیر محترم بهداشت... به طور خاص بخوانند
نسل تکنسین های اورژانس در حال 

انقراض  است
شش��م فروردین ماه 95: س��قوط بالگرد اورژانس هوایی فارس و 
شهادت آقایان حمیدرضا جوادی و حسن قائدی / 14 فروردین ماه 
95: آقای مهدی ریس��مانچی تکنس��ین 32 س��اله اورژانس ساوه 
دچار تش��نج حین ش��یفت / 21 فروردین م��اه 95: تصادف و جان 
باخت��ن مرحوم فاخر یوس��ف زاده تکنس��ین پیشکس��وت اورژانس 
بوش��هر در حی��ن عزیم��ت به پای��گاه ج��اده ای محل ش��یفت /23 
فروردین ماه 95: تصادف و جان باختن مرحوم محس��ن سلطانی و 
مرحوم یاور کریمی دو تن از تکنسین های اورژانس تهران در سانحه 
رانندگ��ی / 25 فروردین م��اه 95: تصادف یک��ی از آمبوالنس های 
زنج��ان با خودروی س��واری از روبرو و کش��ته ش��دن دو سرنش��ین 
خودروی سواری و آسیب نزدیک به مرگ دو نفر تکنسین شیفت...

از ابت��دا تا انتهای فروردین ماه 95 پنج تکنس��ین اورژانس 115 
جان باخته ان��د... یک تکنس��ین در کم��ا بوده و در گی��رودار مرگ 
وزندگی است ... دو تکنسین با آسیب های چندگانه از تصادفی که 

دو کشته داشته است جان سالم به دربرده اند...
عبارات فوق اگرچه بر روی کاغذ چند خط نوشته بیشتر نیست، 
اما دنیایی از درد و رنج را در خود نهفته دارد. این روزها چه کسی 
از حال و هوای همسر باردار شهید قائدی )مسئول اورژانس خنج 
اس��تان فارس( و پس��رهفت ماهه ش��هید جوادی )مس��ئول پایگاه 
هوایی اورژانس ش��یراز( خبر دارد؟ به راس��تی چه کسی می تواند 

فقدان پدر یک خانواده را برای فرزندان یتیمش جبران کند؟
هن��وز اش��ک در چش��مانمان ج��اری اس��ت از بدرق��ه همکاران 
ش��هیدمان... جنازه پاک ش��ان در صح��ن مطهر حرم آس��تانه... 
چشم هایی خیس... قلب هایی پرتپش... دستانی افراشته در زیر 
تابوت شهدای بالگرد... صورت هایی ملتهب و داغ... خاطره هایی 
جسته وگریخته از همکاران شهید... س��ه راه آستانه شیراز در زیر 
تاب��وت پ��اک ش��هدای مظل��وم... آن روز در ی��ک دس��تم دوربی��ن 
عکاس��ی ام بود و در دس��ت دیگرم دس��تمال خیس اشک هایم... 
ذهنم درگیر جمله تلخ مسئول روابط عمومی اورژانس فارس بود، 
س��اعت نه و سی دقیقه شش��م فروردین ماه، آن لحظه که در پشت 
خط تلفن گفت: جنازه هاشان مخلوطی از سوختگی و قطع عضو 
اس��ت... این جمله را گفت و از فرط گریه و اندوه گوش��ی تلفن را 

قطع کرد.
نس��ل تکنس��ین های اورژانس 115 در حال انقراض است. این 
جمل��ه نه افراط اس��ت و ن��ه اغراق. ش��هید مهدی زاده تکنس��ین 
اورژانس هوایی مش��هد که در س��قوط بالگرد اورژانس در آبان ماه 
91 به فیض شهادت رسید )که طبق پیگیری ما تا این تاریخ که سه 
س��ال و نیم از ش��هادتش گذش��ته هنوز دیه مرحوم به خانواده اش 
پرداخت نشده است(؛ شهید جوادی و شهید قائدی و همه شهدا و 
جان باخت��گان اورژانس... این افراد از بهترین نیروهای سیس��تم 
بوده ان��د. ی��ک تکنس��ین اورژان��س بای��د باالترین درج��ه علمی و 
عملیاتی را داش��ته باش��د تا بتواند در اورژانس هوایی مش��غول به 
خدمت شود. وقتی می گوییم شهید مهدی زاده را ازدست داده ایم، 
یعنی اورژانس مشهد ده سال زمان نیاز دارد تا نیرویی مثل شهید 
مه��دی زاده را تربیت کن��د. وقتی می گوییم ش��هید جوادی حاال 
دیگر در بین ما نیست این یعنی اورژانس فارس ده سال زمان نیاز 
دارد ت��ا نیروی��ی مث��ل ش��هید ج��وادی را پ��رورش ده��د این ه��ا 
حقیقت های نهفته ای است که بازگو کردنشان و فراموش نشدنشان 

وظیفه رسانه است.
اینکه ما داغدار همکاران شهیدمان هستیم امری طبیعی است؛ 
اما اینکه اوقات را به تأس��ف و حس��رت بگذرانیم کاری غلط است 
نباید اجازه تک��رار چنین فجایعی را داد. امروز مهم ترین کاری که 
باید انجام دهیم این است که به خانواده این شهدا سرکشی کنیم 
و اجازه ندهیم که گرد غم بر چهره ش��ان بنشیند نیازی نیست که 
مس��ئولین پیش ق��دم ش��وند. هم��کاران به ص��ورت خودج��وش 
می توانن��د با یک هماهنگی و برنامه ریزی س��اده دس��ته جمعی به 
خانواده این ش��هدا سر بزنند. می توان یک دسته گل ساده خرید و 
مث��ال به بهانه روز پدر ب��ه خانواده این ش��هدا تقدیم کرد همین که 

خانواده آنان بدانند که فراموش نشده اند کاری بزرگ است.
در پایان این س��رمقاله 3 س��ؤال اساسی از وزیر محترم بهداشت 

داریم:
یک- بااین همه مجروح و جان باخت��ه در خانواده اورژانس پیش 
بیمارستانی، چرا هنوز شغل عملیاتی اورژانس 115 جزء مشاغل 

سخت نیست؟
دو- ب��ا توجه به س��قوط چندب��اره در اورژانس هوایی )مش��هد و 
فارس( چرا دولت محترم برای خرید بالگردهای اس��تاندارد اقدام 
جدی و قابل توجهی انجام نداده و با توجه به فضای مثبت سیاسی 
که پس از برجام ایجادش��ده آیا خرید بالگرد به روز و استاندارد کار 

سختی است؟
سه- چرا کشته ها و جان باختگان در حین مأموریت در اورژانس 
115 ش��هید محس��وب نمی ش��وند، درحالی که دیگر کش��ته های 
س��قوط بالگرد فارس و مش��هد امتی��از خانواده ش��هید را دریافت 

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

فرهاد غیبتی که متولد س��ال 1350 اس��ت، 
سال 78 در رشته پرس��تاری از دانشگاه شهید 
بهشتی فارغ التحصیل و از سال 80 به اورژانس 
ته��ران وارد ش��د. وی ک��ه کارش��ناس ارش��د 
پرس��تاری مراقبت های ویژه است در سال 86 
به اورژان��س اردبیل انتقالی گرف��ت و به خاطر 
خدمات ش��ایان توج��ه اش در اورژانس اردبیل 

به عنوان تکنسین نمونه شناخته شده است.
گفتگوی��ی صمیمی را با او ترتیب داده ایم که 

خواندنش خالی از لطف نیست.
یک یک پن��ج: چرا به جای کار در بیمارس��تان 
را  پیش بیمارس��تانی  اورژان��س  در  خدم��ت 

انتخاب کردید؟
م��ن تص��ورم از اورژان��س چیز دیگ��ری بود و 
چ��ون در اورژانس بیمارس��تان کارک��رده بودم 
فک��ر می ک��ردم با عل��م کاف��ی وارد این ش��غل 
می ش��وم، اما فهمی��دم هیچ ک��دام از تجربیات 
اورژان��س 115 کارب��رد  بیمارس��تانی م��ن در 
چندان��ی ندارد، همین تفاوت باعث جذابیت و 

ماندن من در اورژانس پیش بیمارستانی شد.
چ��ه  در  ته��ران  اورژان��س  در  یک یک پن��ج: 

پست هایی مشغول بودید؟
س��ه س��ال به عن��وان تکنس��ین عملیات��ی در 
پایگاه های مختلف کارکردم و اواخر س��ال 82 
به عن��وان مس��ئول آم��وزش اورژان��س ته��ران 
انتخ��اب ش��دم و در س��ال 84 ب��ا تغیی��ر رییس 
مرکز، مس��ئولیت نقلی��ه اورژانس ته��ران را به 
عهده گرفتم و در این س��ال ها همزمان بر روی 

موتور آمبوالنس هم کار می کردم.
یک یک پنج: در مدت زمان مسئولیت خود در 
واحده��ای آم��وزش و نقلی��ه چ��ه برنامه ه��ای 

کاربردی را انجام دادید؟
در قس��مت آموزش تمام برنامه های آموزشی 
به صورت تئوری بود و تکنسین ها یا براثر اجبار 

و ی��ا تنها ب��رای دریافت م��درک در کالس ها 
ش��رکت می کردن��د ک��ه م��ا س��عی کردی��م 

آموزش ه��ا را به ص��ورت عمل��ی درآوریم، 
بنابراین با نیازسنجی و تشکیل یک تیم 

اولویت بندی ه��ا را انج��ام دادیم. البته 
این صحبت من به این معنا نیست که 

آموزش ه��ای تئ��وری بی تأثیر بودند 
بلکه ای��ن آموزش ها باعث ارتقاء و 
علم��ی  س��طح  ش��دن  ب��ه روز 
در  ام��ا  می ش��ود  تکنس��ین ها 
ب��ر  را  اولوی��ت  بای��د  فوریت ه��ا 
آموزش های عملی گذاشت. در 
قس��مت نقلیه م��ا با مش��کالت 
زیادی رو به رو بودیم زیرا بیشتر 
در  و  فرس��وده  آمبوالنس ه��ا 
بعضی مواق��ع در یک مأموریت 
مجبور ب��ه تعویض ک��د به علت 
خرابی می ش��دیم و همزمان در 
حال افزایش پایگاه ها بودیم که 

ش��رایط را س��خت تر می کرد و در 
بیش��تر مواقع کدهای پش��تیبان 
هم در حال مأموری��ت بودند. اگر 

ب��ه  بای��د  می ش��د  وارد  جدی��دی  آمبوالن��س 
پایگاه ه��ای جدی��د تحوی��ل می ش��د و ب��ا ی��ک 
برنامه ریزی مناسب کدهای از رده خارج را نیز 
تعوی��ض می کردی��م و با توجه به ب��اال بودن آمار 
مأموریت ه��ای تهران خیلی کار س��ختی بود و 
موتور آمبوالنس ها هم تازه وارد سیس��تم ش��ده 
بودند و هنوز فرهنگ س��ازی الزم برای پذیرش 
آن ه��ا صورت نگرفته بود و در س��کوت کامل به 
ارائه خدم��ات می پرداختند، همچنین با توجه 
به اینکه تریاژها تلفنی انجام می ش��ود ریس��ک 
فرستادن موتور آمبوالنس در آن شرایط خیلی 
باالبود اما در حال حاضر با ش��ناختی که مردم 
از موت��ور آمبوالنس ه��ا دارن��د ش��رایط بهب��ود 

پیداکرده است.

ب��ه  ته��ران  اورژان��س  از  یک یک پن��ج: چ��را 
اورژانس اردبیل رفتید؟

من اصالتا اردبیلی هس��تم و سال 81 ازدواج 
کردم و همسرم نیز اردبیلی است و با سنجیدن 
ش��رایط زندگی و اینکه معیش��ت در شهرستان 
خیل��ی مناس��بت تر از ته��ران اس��ت تصمی��م 
گرفتی��م به اردبی��ل برگردیم اما م��ن همچنان 

خودم را جزو نیروهای تهران می دانم!
یک یک پن��ج: این انتقالی چه مزیت ها و 

حیط��ه  در  نواقص��ی 
ش��ما  ب��رای  ش��غلی 

داشت؟
در ته��ران با توجه 
امکان��ات  ب��ه 
پیشرفت  احتمال 

بیشتر اس��ت اما ترافیک ش��غلی و حجم باالی 
مأموریت مانع بزرگی برای پیش��رفت است. در 
تهران به طور متوسط ما 15 مأموریت می رفتیم 
درصورتی ک��ه در اردبی��ل یک س��وم ای��ن تعداد 
مأموریت داریم و همین کم ش��دن حجم کاری 
به م��ن فرصت پیش��رفت داد و توانس��تم ادامه 
تحصی��ل دهم و در حال حاضر دانش��جوی ترم 
آخر کارشناس��ی ارشد پرس��تاری مراقبت های 
ویژه هستم که اگر در تهران بودم هرگز فرصت 
تحصی��ل پیدا نمی کردم و این  یکی از امتیازات 
کار در شهرس��تان نس��بت ب��ه ته��ران اس��ت و 
همچنی��ن من در این مدت موف��ق به تألیف دو 

کتاب تخصصی درزمینه فوریت ها شدم.
یک یک پن��ج: کم��ی در م��ورد دو کتاب��ی که 

تألیف کردید توضیح دهید.
اولین کتابم بن��ام "نکات فنی و نگهداری بنز 
اسپرینتر314" را در سال 1389 نوشتم که در 
تی��راژ 2 هزار نس��خه به چاپ رس��ید. در س��ال 
1392 نی��ز کتاب دوم خود را با نام"احیاء قلبی 
در  بزرگ س��االن  و  ک��ودکان  پیش��رفته  ری��وی 
سیس��تم پیش بیمارس��تانی " تألیف ک��ردم که 
آن هم در تیراژ 2 هزار نسخه به چاپ رسید و در 
ای��ن راه دکتر جعف��رزاده خیلی ب��ه من کمک 

کردند که از ایشان تشکر می کنم.
در  را  خ��ود  مس��ئولیت های  یک یک پن��ج: 

اردبیل هم ادامه دادید؟
در همان بدو ورود از من خواس��ته شد که در 
واح��د آم��وزش کارکن��م ام��ا مدت 
زی��ادی از کار عملیات��ی دور بودم و 
دوس��ت داش��تم مدت��ی به عن��وان 
بیش��تری  تجرب��ه  و  کار  تکنس��ین 
س��ال   3 از  بع��د  و  کن��م  کس��ب 
انجام وظیفه در پایگاه ها با اصرار و 
حمای��ت رئیس مرک��ز، واحد ارتقاء 
و  کردی��م  راه ان��دازی  را  کیفی��ت 
مس��ئولیت آم��وزش را ب��ه عهده 
گرفتم و 5 سال به عنوان معاون 

فنی همزمان کارکردم.
یک یک پنج: علت انتخاب 
تکنس��ین  به عن��وان  ش��ما 

نمونه چه بوده  است؟
لط��ف  اول  درج��ه  در 
محب��ت  بع��د  و  خداون��د 
ک��ردم  س��عی  دوس��تان، 
مسئولیت هایی که به عهده می گیرم را به 
بهتری��ن نحو انجام دهم و همچنین عالوه بر 
تألی��ف کت��اب، در دومی��ن المپی��اد علمی و 
عملی فوریت ها رتبه دو کش��وری را کس��ب 

کردم.

یک یک پنج: با توج��ه به تجربیاتی که در 
اورژان��س ته��ران ب��ه دس��ت آوردی��د چ��ه 
تغییرات��ی را در اورژانس اردبیل در حیطه 

مسئولیت خود ایجاد کردید؟
با ایجاد واحد ارتقاء کیفیت توانستیم در 
بعض��ی از قس��مت ها یکسان س��ازی کنیم 

به عنوان مث��ال عدم هماهنگی در نوع پوش��ش 
لباس کارکنان را نظم بخشیدیم و جامبگ ها را 
کردی��م.  یکسان س��ازی  اس��تان  سراس��ر  در 
پیش ازاین داروها چه ازلحاظ طراحی ظاهری 
و چه ازلحاظ چیدمان بسیار پراکنده بود و اگر 
تکنس��ینی ب��ه مرک��ز دیگ��ری منتقل می ش��د 
س��رعت عمل او کم می شد اما با این کار عالوه 
بر نظم دهی در چیدمان داروها، یکسان سازی 
کیفی��ت  و  س��رعت  افزای��ش  باع��ث  داروه��ا 

خدمات رسانی شد.

در  کار  تجرب��ه  ه��م  ش��ما  یک یک پن��ج: 
بیمارس��تان راداری��د و ه��م اورژان��س، ک��دام 
راحت تر است و چرا اورژانس را ترجیح دادید؟
کار در بیمارس��تان خیلی راحت تر است، من 
هم در بیمارستان و هم در اورژانس بیمارستانی 
مش��غول بودم، آن هم در بیمارس��تان هفت تیر 
تهران که بسیار شلوغ هست اما در بیمارستان 
پرس��تار،  پزش��ک،  ش��امل  کام��ل  تی��م  ی��ک 
سوپروایزر و غیره و همچنین تجهیزات کامل و 
آزمایش��گاه ب��ه بیم��اران رس��یدگی می کنند و 
هرکسی فقط درگیر مس��ئولیت خود است اما 
در اورژان��س 115 دو نف��ر در بدتری��ن ش��رایط 
محیط��ی ب��ا کمترین تجهی��زات باید ب��ه بیمار 
رسیدگی کنند و تمام مسئولیت ها را به تنهایی 
انجام دهند. باید مدیریت صحنه را بلد باشند، 
یک روانشناس خوب باشند و بتوانند همراهان 
بیمار که بس��یار عصبی هس��تند را آرام کنند و 
همزمان کار پزشک و پرستار را به عهده بگیرند 
و عالوه بر همه این مسائل سرعت عمل باالیی 
نیز داش��ته باش��ند. م��ن اورژانس را ب��ه خاطر 
ارتب��اط مس��تقیم ب��ا بیم��ار و هیجان ای��ن کار 

دوست دارم.
یک یک پنج: نظرتان در مورد س��ازمان شدن 

اورژانس چیست؟
س��ازمان ش��دن می تواند خیلی از مشکالت 
فعلی اورژانس را برطرف و یکپارچگی مدیریت 
ایجاد کند. در حال حاضر اختصاص اعتبارات 
و دس��تورالعمل ها از یک مرجع واحد نیس��ت و 
این باعث ایجاد مشکالت و همچنین خستگی 
نیروه��ا می ش��ود و ای��ن پراکندگی ها ب��ه بدنه 

اورژانس ضربه می زند.
یک یک پن��ج: در آخ��ر اگ��ر حرف یا س��خنی 

دارید بفرمایید.
از آق��ای وزیر جن��اب دکتر هاش��می به دلیل 
شجاعتش��ان و عدم توجه به حواشی تشکر و از 
ایش��ان و س��ایر مس��ئولین خواه��ش می کن��م 
ازلح��اظ دریافتی ه��ا عدالت را ب��رای کارکنان 
اورژان��س رعای��ت کنن��د و در خص��وص قانون 
به��ره وری ب��ا تصوی��ب تبص��ره ای ش��رایطی را 
فراه��م کنن��د ت��ا تکنس��ین های فوریت ه��ا نیز 
بتوانن��د از آن اس��تفاده کنند و در پایان به تمام 
همکاران در سراس��ر اورژانس ای��ران به خاطر 

فداکاری هایشان دست مریزاد می گویم.

سخن رهبری

پرستار فرشته ی رحمت برای بیمار است. آن وقت که بیمار از همه جا دستش کوتاه است، در آن ساعاتی که حتی همسر، فرزندان و پدر و مادر بیمار هم باالی 
س��رش نیس��تند، چش��م امیدش بعد از خدا به پرستار است و این پرستار است که مثل مالئکه ی آس��مانی، مثل فرشتگان رحمت، به دردها، مشکالت و نیازهای 
جسمی و عاطفی او پاسخ می دهد؛ این ها خیلی مهم است؛ این ها پیش خدای متعال فراموش نمی شود. البته ممکن است هیچ چشمی هم این زحمت شمارا 
نبیند. خیلی از زحماتی که شما می کشید و رنج هایی که می برید، کسی آن ها را نمی بیند. گاهی یک لبخند شما به بیماردل افسرده، به او جاِن دوباره می دهد.

اورژانسرابهخاطرهیجانشدوستدارم
گفت وگو با مردی که ستون فقرات اورژانس اردبیل است!

سرمقاله
عباس نظریان ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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از ش��ب ششمین روز س��ال بود که خانواده 
15000 نفری اورژانس در یک بهت غم انگیز 
فرو رفت، س��قوط بالگرد و ش��هادت دو تن از 
تکنس��ین های فارس باعث شد تا برای اولین 
بار خطرات کار تکنس��ین های اورژانس مورد 
توجه رسانه ها قرار گیرد، شهادت حمیدرضا 
ج��وادی و حس��ن قائ��دی اورژانس سراس��ر 
کش��ور را داغدار کرد و هنوز لباس عزای این 
دو عزی��ز بر تن تکنس��ین ها بود ک��ه در تاریخ  

21 فروردین کش��ته شدن فاخر یوسف زاده و 
کشته شدن محسن سلطانی در 23 فروردین  
دوباره جامعه اورژانس را عزادار کرد و کشته 
ش��دن یاور کریمی در اول اردیبهش��ت مانند 

تیر خالصی بر قلب تکنس��ین ها بود.

اورژان��س در کمت��ر از ی��ک م��اه 5 ت��ن از 
تکنسین های خود را از دست داد و این برای 
اولی��ن بار و آخرین بار نبود و نیس��ت مردانی 
و  آدم ه��ا می رون��د  نج��ات ج��ان  ب��رای  ک��ه 
بازنمی گردند، هی��چ کلمه و پیامی نمی تواند 

از بار این غم بکاهد ش��اید بهترین راه تس��لی 
کارکن��ان اورژان��س ایجاد راهکاری از س��وی 
جان��ی  امنی��ت  تأمی��ن  ب��رای  مس��ئولین 

تکنس��ین ها باش��د    .
ب��رای ای��ن 5 م��رد ب��زرگ طلب آم��رزش و 
ب��ه تم��ام همکارانم��ان  آرام��ش می کنی��م و 
تس��لیت می گویی��م  امیدواری��م دیگر ش��اهد 

چنین فجایایی نباش��یم.

ادامه مطلــب از صفحــه 1

وضع اســف بار گرمایش و 
آب پایــگاه هــا

یکی از مشکالت اصلی تمام 
پایگاه ه��ای اورژان��س 115 علی الخص��وص 
پایگاه های ج��اده ای، وضعیت گرمایش��ی و 
آب )اعم از ش��رب و شستش��و( است. با یک 
دی��د کالن می ت��وان ای��ن مش��کل را به ط��ور 
ریش��ه ای حل کرد زیرا با س��المت جسمی و 
روحی تکنس��ین های اورژانس سروکار دارد.

اورژان��س  ه��ای  پای��گاه  از  بس��یاری  در 
قدیم��ی  بس��یار  گرمایش��ی  ه��ای  سیس��تم 
)بخاری نفت��ی و...( موجود ب��ود که به هیچ 
وج��ه پاس��خگوی س��رمای اس��تخوان س��وز 
ش��مال غرب کشور نبود. مس��اله دیگر بحث 
ایمنی پایگاه هاس��ت. بخاری های نفتی و یا 
هیتره��ای برق��ی غیر اس��تاندارد ع��الوه بر 
آس��یب رس��اندن ب��ه س��المت تکنس��ین ه��ا 
احتمال آتش سوزی پایگاه ها را نیز افزایش 
می ده��د که با توجه ب��ه ماموریت های چند 
س��اعته در پای��گاه ه��ای اورژان��س جاده ای 
الزم اس��ت که چاره ای اساس��ی و ریشه ای 
برای حل مش��کل گرمایش و سرمایش و آب 

این پایگاه ها اندیش��یده ش��ود.

را  هــا  تکنســین  کاری  هــای  انگیــزه 
دریابیــد    .

ش��اید اساس��ی ترین نکت��ه ای ک��ه در ای��ن 
بازرس��ی ها ب��ه چش��م می آم��د ای��ن ب��ود که 
انگیزه های کاری تکنس��ین ها در پایگاه های 
اورژانس  رو به نابودی اس��ت! ماندن در این 
وضع خیلی خطرناک اس��ت. لذا الزم اس��ت 
ک��ه ب��رای ایج��اد انگی��زه و افزای��ش نش��اط 
تکنس��ین های اورژان��س یک چاره اساس��ی 
اندیش��یده ش��ود. یک��ی از عل��ل اصل��ی این 
فش��ارهای عصبی پایگاه های کانکس جاده 
ای بودک��ه به دلی��ل محدودیت فض��ا امکان 
هیچ گونه برنامه ای را نداشت. شاید با نصب 
چند وس��یله ورزش��ی س��اده به راحتی بتوان 
انگی��زه و نش��اط کاری را ب��ه تکنس��ین های 
اورژان��س بازگردان��د. در این خص��وص باید 
تشکیل کمیته ورزش��ی اورژانس کشور را به 
ف��ال نیک گرفت و امیدوار بود که این کمیته 
با ش��روع به کار برنامه های خود در سال 95 
بتواند س��همی ارزن��ده را در ایجاد نش��اط و 

س��رزندگی در کارکنان اورژانس ایجاد کند.

اورژانــس هوایی لرســتان؛ ســرآمد در 
تمام کشــور

در می��ان تمام مش��کالت ریزودرش��تی که 
طی یک بازرس��ی به چش��مت می آید، وقتی 
به نقطه ای می رس��ی که ب��ا مدیریتی خوب و 
حساب ش��ده همه چیز آن س��ر جای خودش 
اس��ت حکم تشنه ای راداری که با آبی خنک 

و گوارا سیراب ش��ده است، اورژانس هوایی 
لرس��تان دقیق��ا چنی��ن جایی ب��ود. در میان 
آن همه مش��کالت زیر و درشتی که در قالب 
تی��م بازرس��ی گی��ر ک��رد اورژان��س هوای��ی 
لرستان نقطه عطفی در تمام این بازرسی ها 

ب��ود.
زحم��ات  از  ک��ه  اس��ت  الزم  اینج��ا  در 
ش��بانه روزی آقای��ان علی��زاده و ع��رب زاده 
تش��کری ویژه نماییم. همچنی��ن از زحمات 

فراوان تیم پروازی باید تش��کر ویژه کرد.
مس��ئله ای که در اورژانس هوایی لرس��تان 
ب��ه چش��م آم��د و بس��یار درخ��ور توج��ه بود 
صحبت های کاپیتان پرواز این پایگاه هوایی 
بود. کاپیت��ان فیض الله پور ک��ه عاقله مردی 
پیشکس��وت بود و م��وی س��پیدش حاکی از 
س��ال ها تجربه در حوزه های مختلف پروازی 
داش��ت، در صحبت ه��ای خ��ود مس��ائلی را 
مطرح کرد که انعکاس آن ها بس��یار جالب و 

خواندنی اس��ت.

کاپیتــان ســپیدموی از درد دل هایــش 
گفــت

در  خدم��ت  ک��ه  س��پیدموی  کاپیت��ان 
اورژان��س هوای��ی را افتخ��اری ب��رای خود 
مس��ئولین  از  گالیه های��ی  می دانس��ت 
اورژان��س هم��دان داش��ت. ای��ن کاپیت��ان 
باتجرب��ه که به طور همزم��ان در 2 اورژانس 
و هم��دان  لرس��تان  یعن��ی  هوای��ی کش��ور 
فعالی��ت دارد اورژان��س هوایی لرس��تان را 
جایگاه��ی سرش��ار از آرام��ش و لذت ه��ای 
کاری می دانست اما کار در اورژانس هوایی 
همدان را به دلیل وجود مشکالت رفاهی و 
مدیریتی س��خت و طاقت فرسا عنوان کرد. 
وی درد دل ها ک��رد و از نبود آرامش فکری 
برای تیم پ��روازی اورژانس همدان س��خن 
گف��ت. کاپیتان س��پیدموی ما که با تأس��ف 
صحبت ه��ای خود را بیان م��ی کرد از عدم 
تأمین وس��ایل رفاه��ی در اورژانس همدان 
س��خن ها گفت و گالیه ها نمود. از اینکه در 
اورژان��س هم��دان مجب��ور اس��ت در حی��ن 
پختن غذا به مأموریت های هوایی س��خت و 
طوالنی اعزام ش��ود و این مس��ئله را دلیلی 
ب��رای کاهش کیفیت کاری اورژانس هوایی 

می دانس��ت.

نیازمنــد  همــدان؛  هوایــی  اورژانــس 
بررســی و دقت بیشــتر

کاپیتان از پیگیری هایش برای حل شدن 
مش��کالت اورژان��س هوایی همدان س��خن 
گف��ت و عنوان کرد که برای حل ش��دن این 
مش��کالت بارها با مدیریت اورژانس همدان 
صحب��ت ک��رده اما ب��ه نتیج��ه ای نرس��یده 

اس��ت.
س��ؤالی ک��ه در اینجا مطرح می ش��ود این 
اس��ت که معاونت محترم درم��ان که در امر 
مراک��ز  تمام��ی  ب��رای  هوای��ی  اورژان��س 
برخوردی یکس��ان داش��ته است، چگونه که 
اس��تان  دو  هوای��ی  اورژان��س  مدیری��ت  در 
مجاور یکدیگر این همه تفاوت آش��کار دیده 

می ش��ود.
آیا در پرداخت های مالی صورت گرفته به 
اورژانس همدان و اورژانس لرستان تفاوتی 
موج��ود اس��ت؟ و اگ��ر تفاوت��ی نیس��ت )که 
قطع��ا نیس��ت( چ��ه دالیل��ی باع��ث چنی��ن 

مس��ائلی می ش��ود ؟
الزم اس��ت ک��ه ضم��ن تش��کر از معاون��ت 
درمان وزارت بهداشت، در جهت حل شدن 
مش��کالت اورژان��س هوایی هم��دان هر چه 
سریع تر اقداماتی اساسی صورت پذیرد زیرا 
که حساس��یت ها در اورژانس هوایی بس��یار 
باالس��ت و توج��ه جدی ت��ر و ه��ر چه بیش��تر 

معاون��ت محت��رم درم��ان را می طلب��د.

همـهازخداییموبهســـویاوباز
پژمان باقری |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||میگردیم

هیئت علمی رشته اپیدمیولوژی- علوم پزشکی فسا

دیدگاه

از تالش های پرسنل اورژانس فسا در طرح امداد نوروزی تقدیر شد
علیرضا عسکری، رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا، در جلسه ای که به منظور تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل اورژانس در طرح امداد نوروزی برگزار شد،کار 
اورژانس را سخت دانست و اظهار کرد: کارکنان اورژانس به دلیل اینکه قبل از تیم های درمانی دیگر به بالین بیمار می رسند بایستی از نظر روحی و روانی برای 

مواجهه با وضعیت های اورژانسی آمادگی کافی داشته باشند.
عسکری، انتخاب کاندیدای قهرمان ملی را برای پرسنل اورژانس فسا در برنامه پربیننده تلویزیونی پایش موفقیت بزرگی دانست و آن را نتیجه اتحاد و همدلی 

پرسنل اورژانس برشمرد و بر لزوم حفظ این دستاوردها تاکید کرد.در پایان از پرسنل اورِژانس با هدیه و لوح تقدیر قدردانی شد.

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

تفکر توسعه نیافته در مدیریت بحران 
نگاهی به معضالت سازمان ها و کیفیت خدمات ارائه دهندگان 
خدمت در این سازمان ها و بی اعتمادی جامعه به خدمات بخش 
دولتی در کنار اخبار گاه وبیگاهی که از مش��کالت س��اختاری و 
فن��ی س��ازمان ها در نش��ریات منعک��س می گردد بیانگ��ر نوعی 
اختالل در ساختار سیس��تمیک و مدیریتی سازمان های دولتی 

است که از آن به توسعه نیافتگی تفکر مدیران تعبیر می شود. 
این در حالی است که اعتمادآفرینی سازمان های دولتی نقش 
بس��یار تأثیرگذاری در موفقیت س��ازمان ایفا ک��رده و عامل مهم 

جلب حمایت های مردمی و درنهایت تعالی سازمانی است. 
تفکر توسعه نیافته ابعاد مختلفی دارد که در این مقال به دلیل 
محدودیت حجمی مطالب نش��ریه صرفا به دو بعد مهم آن یعنی 
فقدان تفکر اس��تراتژیک در مدیران و ضعف در ش��ناخت کارآمد 
مختصات آس��تانه بح��ران و متعاقبا فق��دان پیش بینی پذیری و 
برنامه ری��زی م��دون و منس��جم و اثربخ��ش در براب��ر بحران های 
احتمال��ی و افزای��ش ریس��ک خطرپذیری و خس��ران پیش روی 
س��ازمان ها م��ی پردازی��م. ب��ه بی��ان س��اده تر در حال��ت تفک��ر 
توس��عه نیافته تا مسئله ای به حد بحران نرسد، واکنشی در قبال 
آن صورت نمی پذیرد. حال فرض بفرمایید در دنیای امروز که به 
دلیل ماهیت متغیر ش��رایط که متأثر از عوامل مختلفی اس��ت و 
هرروز س��ازمان ها با بحران های جدید روبرو هس��تند انباشتگی 
بحران ها چه شکل مدیریتی را طلب کرده و دریافت می کند. اگر 
در زندگ��ی روزم��ره خودم��ان نیز دقی��ق ش��ویم به راحتی نحوه 
مواجه��ه م��ا با مش��کالتی که ب��ه دلی��ل بی توجه��ی درنهایت با 
هزینه هایی هنگفت به لحاظ مادی و معنوی مجبور به رفع آن ها 
می ش��ویم بیانگ��ر میزان ابت��الی ما ب��ه این اخت��الل در زندگی 
ش��خصی اس��ت. تجربیات و مس��تندات و گزارش ه��ای موجود 
بیانگ��ر ای��ن امرند که بس��یاری از س��ازمان های ام��روزی از این 
بیماری رنج می برند و احتماال این بحران مختص س��ازمان های 
دولتی نیست و بسیار فراگیرتر از این حرف هاست. این بیماری 
در سازمان های مختلف بسته به رسالتی که هر سازمان بر عهده 
دارد اث��رات مختلفی بر جای می گذارد. لذا ب��رای اینکه بدانیم 
چ��ه س��همی از خس��ارت های مس��تقیم و غیرمس��تقیم متوجه 
س��ازمان ماس��ت بایس��تی در وهله اول در مورد رسالت و اهداف 

سازمانمان بیشتر بدانیم. 
س��ازمان هایی هم چون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی به 
دلیل نقش و رس��الت خطیری که در حفظ سالمتی و جان مردم 
یک جامعه بازی می کند پتانسیل خطرپذیری و خسران باالتری 
در صورت فقدان تفکر توسعه نیافته و راهبردی در بدنه مدیریتی 
خود دارد. س��ازمان های مختلف دیگری را نیز می توان مثال زد 
که در این مجال به دلیل تناس��ب موضوع با محتوای این نش��ریه 
ارزش��مند صرفا به مرکز حوادث و فوریت های پزش��کی پرداخته 

می شود. 
در مدرن تری��ن م��دل تقس��یم بندی کش��ورهای دنی��ا ازنظ��ر 
توس��عه یافتگی یا عقب ماندگ��ی معیار اصلی ب��رای طبقه بندی 
بهب��ود کیفی��ت زندگ��ی عم��وم مردم اس��ت ک��ه در س��ه بخش 

خالصه شده است:
1-  کیفیت سالمتی مردم یک جامعه و طول عمر آن ها 

2- کیفیت نظام آموزش��ی و میزان شکوفاس��ازی استعدادها و 
توانمندی فردی ، اجتماعی و اشتغالی 

3 -میزان سالمت و مؤثر عملکرد سازمان ها و نهادهای جامعه 
به گون��ه ای که اف��راد جامع��ه بتوانن��د در جامعه خود احس��اس 

عزت،امنیت و توانمندی و شکوفایی نمایند.
در ش��ماره پیش��ین همی��ن نش��ریه چن��د صفح��ه اختص��اص 
داده شده بود به بحران مستعمل بودن اصلی ترین ابزار فیزیکی 
تکنسین های فوریت های پزشکی اقصا نقاط کشور یعنی خودرو 
که در فقدان آن رسیدگی فوری به حوادث اساسا معنایی ندارد! 
از طرفی اگر بتوان بر اساس یک پیمایش دقیق میزان هزینه کرد 
اعتب��ارات در بخ��ش اورژان��س را در کل کش��ور ب��ه دس��ت آورد 
احتم��اال به مدل هزینه- اثربخش��ی نخواهیم رس��ید؛ کما اینکه 
مدل هزینه کرد عموما در نظام س��المت بر اس��اس اذعان برخی 
مس��ئولین همچنان مدل کارآمدی نیس��ت و روزبه روز به س��مت 

کارآمدی در نوسانیم.
 با این تفاسیر به نظر می رسد در سطوح کالن مدیریتی مراکز 
فوریت های پزشکی کش��ور نیازمند یک الگوی مدیریتی هزینه 
اثربخ��ش در رابط��ه ب��ا اولویت بن��دی نیازه��ای اه��م و مه��م و 
اختصاص اعتبارات مبتنی بر الگوی نیازس��نجی علمی و البته 
به موقع و ازنظ��ر خاصیت پیش بینی پذیری با احتمال ریس��ک 
پایی��ن در مدیری��ت کیفیت خدمات خواهیم ب��ود که عزم جدی 
مدی��ران این حوزه را می طلبد. رهیافت فوق بر اس��اس مطالعه 
ش��ماره اخیر این نشریه به عنوان یک فرصت به ذهن این حقیر 
خطور کرد که انش��االله سعی می شود در شماره های بعدی نیز 
ب��ه ای��ن مقوله در ص��ورت امکان بیش��تر پرداخته ش��ده و در هر 
ش��ماره چند نکته مهم مدیریتی در ح��وزه مدیریت بحران ارائه 

خواهد شد. 

پـــابهپـــایجــــادهها
هم گام با تیم بازرسی نوروزی اورژانس کشور

زنده یاد یاور کریمیزنده یاد فاخر یوسف زاده زنده یاد محسن سلطانیشهید حسن قائدی شهید حمیدرضا جوادی
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APR 2016 مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اسفراین مسئولیت تأمین سالمت و مراقبت های ویژه درمانی مسابقات کشتی با چوخه را به عهده گرفت. کشتی با چوخه
که از ورزش های سنتی است در تاریخ 14 فروردین با حضور 129 چوخه کار و 70 هزار تماشاگر از 8 استان در شهرستان اسفراین برگزار شد که باوجود سرمای 

شدید، اورژانس 115 مسئولیت تأمین سالمت این مسابقات را به عهده گرفت.
به گزارش رئیس مرکز فوریت های اسفراین سید حبیب حسینی 7 دستگاه آمبوالنس و 1 دستگاه اتوبوس آمبوالنس در محل مسابقات )گود زینل خان( حضور 

یافته و به مدت 9 ساعت متوالی به شرکت کنندگان به طور مستقیم خدمات ارائه دادند.

خی��ال می کن��م / در آب ه��ای جه��ان قایقی 
است / و من -مسافر قایق- هزارها سال است / 
س��رود زن��ده دریانورده��ای که��ن را ب��ه گوش 
روزنه ه��ای فصول می خوانم / و پیش می رانم / 
مرا سفر به کجا می برد؟ / کجا نشان قدم ناتمام 
خواهد ماند؟ / و بند کفش به انگش��ت های نرم 

فراغت گشوده خواهد شد؟
کوله بار سفر بستیم تا تمام مراکز حوادث را از 

را بش��نویم و  ببینی��م، حرف هایش��ان  نزدی��ک 
جنس مشکلش��ان را با جان و دل لمس کنیم و 
آن ه��ا را در نش��ریه منعک��س نماییم. ن��ه اینکه 
معجزه گریم و برای حل مش��کالت چراغ جادو 
در دس��ت داری��م؛ ام��ا همی��ن  قدر ک��ه صدای 
سفرمان به قدر آشفته شدن خواب هایشان بلند 
بود همین کفایت می کند تا رسالت خویش را به 
انج��ام رس��انده باش��یم. در ای��ن س��فرنامه ب��ه 

ایرانشهر سری زدیم، ایرانشهر که 15 درصد از 
را  بلوچس��تان  و  سیس��تان  اس��تان  مس��احت 
دربرمی گی��رد جمعیت��ی بالغ ب��ر 100 هزار نفر 
دارد ای��ن ش��هر مح��روم و کم امکانات در س��ال 
1356 تبعی��دگاه رهبر عزیز انقالب س��ید علی 
خامن��ه ای ب��وده و قلع��ه ناص��ری آن از بناهای 

بزرگ تاریخی است.
ایرانش��هر هن��وز هم از ش��هرهای مح��روم به 
حساب می آید اما این محرومیت باعث نشده تا 
آن ه��ا دیگران را از محبتش��ان محروم س��ازند، 
مردم��ی خونگرم، مهربان و همچن��ان پایبند به 
رس��وم خ��ود هس��تند و در شهرش��ان ب��ا دیدن 

لباس های سنتی و سبک زندگی اصیل ذوق 

می ش��وید  را زده  فرص��ت 
س��اده، غنیم��ت ش��مردیم و در ای��ن  ش��هر 

زیب��ا و اصی��ل ب��ا کارکن��ان اورژانس این ش��هر 
گشتی زدم که ماحصل آن را در زیر می خوانید.

ب��رای دومین ب��ار میهم��ان م��ردم خونگرم و 
مهربان سیس��تان و بلوچس��تان بودی��م. این بار 
مردم ایرانش��هر میزب��ان یک.یک.پن��ج بودند. 

مردمی مهربان و گرم از جنس ابر و آفتاب.
در ظاهر اورژانــس... درواقع مجری تمام 

خدمات بهداشت و درمان!
از ش��روع رس��می کار، در غ��روب روز  قب��ل 
جمع��ه، ب��ه پای��گاه دام��ن در 45 کیلومت��ری 
ایرانش��هر رفتی��م. در کنار ش��هر 10 هزارنفری 
دام��ن، ک��ه ه��م ج��اده ای ب��ود و هم ش��هری. 
مح��راب رودین��ی و زبیر ریگ��ی در ای��ن پایگاه 
میزبانمان بودند. پایگاهی با ساختمانی نوساز 
ک��ه ب��ا حمای��ت رئی��س دانش��گاه و به تازگ��ی 
ساخته ش��ده و به قول خودش��ان از شر کانکس 
رهاش��ده بودن��د. پایگاه��ی ک��ه همانن��د دیگر 
پایگاه های ایرانش��هر با کمبود تکنسین روبه رو 
بود. تکنس��ین ها می گفتند به دلیل یک شیفته 
بودن درمانگاه دامن، مجبورند در س��اعاتی که 
درمانگاه تعطیل است، تمام خدمات بهداشتی 
و درمانی را به مردم این منطقه ارائه دهند و در 

قبال آن هیچ کارانه ای دریافت نمی کنند.
ش��ب را در ایرانشهر و در منزل آقای محمدی 
بودی��م ک��ه ب��ا غذاه��ای محل��ی از م��ا پذیرایی 
کردن��د. در س��فر به ایرانش��هر تصمی��م گرفتیم 
مانن��د م��ردم این دی��ار لباس محلی بپوش��یم و 
س��اعاتی همرنگ آن ها ش��ویم. در آغ��از کار به 
س��اختمان مجموعه پزش��کی ایرانش��هر رفتیم 
جای��ی کوچ��ک ام��ا دارای نیروه��ای کوش��ا و 
مهرب��ان صب��ح روز ش��نبه کارمان را ب��ا دیدار با 
دکت��ر ضاربان، رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی 
ایرانش��هر آغاز کردیم، رئیس��ی مهربان که ذکر 
و  بیمارس��تانی  نیروه��ای  ن��زد هم��ه  خی��رش 
اورژانس، نشان از انتخاب شایسته او برای این 
جای��گاه داش��ت، دکت��ر ضارب��ان بس��یار گرم و 
صمیمی ب��ا ما به گفت وگو نشس��ت، بس��یار به 
اهمیت جای��گاه اورژانس و تالش نیروهای این 
مجموعه واقف بود و همه جانبه از آن ها حمایت 

می کرد.
پس ازآن با آقای زرین دیدار داش��تیم. رئیس 
مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریت های پزش��کی 

حذف ایرانشهر که سال ها پیش به عنوان سرباز 
به مجموعه بهداش��ت و درمان واردشده است و 
باوجود بیماری سرسختش، بسیار کوشا و فعال 
ادام��ه  درم��ان  بخ��ش  در  خدمت رس��انی  ب��ه 

می دهد.
دی��دار ب��ا آقای ناص��ح رئی��س اداره اورژانس 
115 ایرانش��هر، س��ومین دیدار ما در صبح روز 
ش��نبه بود که او هم دل پری از ش��رایط منطقه، 
حوادث ناش��ی از این ش��رایط و عدم رسیدگی 
مسئوالن به این نقطه از ایران داشت و می گفت 
امس��ال یک ریال هم بودجه دریافت نکرده اند و 
حت��ی پ��ول اتیکت لباس ه��ای تکنس��ین ها را، 

رئیس دانشگاه پرداخت کرده است.
یک لحظه به این سو نگاه کن

از خیابان های شهر که گذر می کردیم، چهره 
تازه ای از ش��هر و زندگی شهری برایمان نمایان 
می ش��د ش��هری با امکان��ات کم شهرنش��ینی، 
آفتاب��ی س��وزان، مردم��ی کم توق��ع و حوادثی 
بسیار. شهری که وسعت زیادی نداشت اما دل 

مردمش با وسعت بود.
پ��س از صرف ناه��ار به منزل آق��ای امیریان، 
و  ح��وادث  مدیری��ت  مرک��ز  س��ابق  رئی��س 
فوریت ه��ای پزش��کی ایرانش��هر ک��ه اقت��دار از 
تکنس��ین ها  رفتی��م؛  ب��ود  نمای��ان  نگاه��ش 
می گفتند در زمان مدیریتش، تفاوتی بین آشنا 
و غریب��ه قائ��ل نمی ش��ده و هم��ه بای��د منظم و 
به موق��ع کاره��ا را انجام می دادن��د و در صورت 

کمترین کوتاهی، توبیخ می شدند.
حوادث جاده ای، مهم ترین دلیل شلوغی 

بیمارستان خاتم االنبیا
بیمارس��تان خاتم االنبیا، بیمارس��تانی شلوغ 
ک��ه تع��داد زی��اد افغان ه��ا در این بیمارس��تان، 
نشانی از قاچاق غیرمجاز افاغنه و حوادث زیاد 
ب��ا  ایرانی های��ی  ب��ود.  آن  از  ناش��ی  ج��اده ای 
چهره ه��ای س��وخته و موه��ای ژولی��ده عام��ل 
قاچاق سوخت، سرعت زیاد خودروها، واژگون 
ش��دن خودروهای آن ها، افزایش مأموریت های 
اورژان��س و درنتیج��ه باال رفتن ضریب اش��غال 
تخت بیمارس��تان  را در پی داشت. بیمارستانی 
که دانش��جویان باکار س��اعتی، کمی از کمبود 

نی��روی آن را جبران می کردند ام��ا بااین وجود 
هنوز تع��داد کم نیرو و کار چن��د برابری نیروها 

کامال مشخص بود و به چشم می آمد.
به س��مت نیک ش��هر به راه افتادیم. درراه به 
پایگاه پیپ س��ر زدیم. پایگاهی که 5 تکنس��ین 
داش��ت و بیش از 90 درصد مأموریت هایشان را 
تصادف های جاده ای و عقرب گزیدگی تشکیل 
م��ی داد، آن ه��ا هم ت��ازه از کانکس ب��ه خانه نو 
نقل مکان کرده بودند. اقبال دانش��ور و سرفراز 
رئیسی میزبان ما بودند، نداشتن کارانه کافی، 
نب��ودن  بوم��ی  دلی��ل  ب��ه  روزه   6 نوبت ه��ای 
از مهم تری��ن  زی��اد،  اعزام ه��ای  و  تکنس��ین ها 
آن  ب��ا  تکنس��ین ها  ای��ن  ک��ه  ب��ود  مش��کالتی 

دست وپنجه نرم می کردند.
ب��ه س��مت نی��ک ش��هر درحرک��ت بودی��م که 
پی��پ،  پای��گاه  متوج��ه ش��دیم همکارم��ان در 
کفش های خود را جاگذاش��ته و با دمپایی آمده 
اس��ت، ناچ��ار 20 کیلومت��ر راه را بازگش��تیم و 

کفش ها را برداشتیم!
 اتحاد و همدلی، جبران کننده کمبود نیرو

س��اعت تقریب��ا 23 ب��ود ک��ه ب��ه نی��ک ش��هر 
رس��یدیم. تکنس��ین ها در کن��ار دکت��ر بقای��ی، 
رئی��س ش��بکه بهداش��ت و درم��ان نیک ش��هر 

منتظرمان بودند.
نیک ش��هر جایی بود که همانن��د نقاط دیگر 
زیرمجموعه دانش��گاه علوم پزش��کی ایرانشهر، 
تکنسین های 115، عالوه بر کار خود، خدمات 
بهداشتی و درمانی که بر عهده درمانگاه هاست 
را ب��ه بیماران ارائ��ه می دادند. جای��ی که هنوز 
آمبوالنس های تولید 1994 در کنار تکنسین ها 
فع��ال بودن��د. جایی که س��رانه تخ��ت در آن به 
ازای هزار نفر، نصف تخت بود؟ جایی که تعداد 
را  تکنس��ین ها  زایم��ان،  زی��اد  مأموریت ه��ای 
به صورت تجربی به یک مامای کارکشته تبدیل 

کرده بود.
دکت��ر بقای��ی: 52 درص��د از چ��ارت ش��بکه 
بهداش��ت و درمان نیک شهر خالی است و این 
کمب��ود نی��رو ب��ه دلی��ل تع��داد زی��اد نیروها در 
ش��هرهای ب��زرگ و پر ش��دن چ��ارت وزارتخانه 
 NICU و   ICU نب��ودن  فع��ال  دلی��ل  اس��ت. 

بیمارس��تان نی��ک ش��هر و درنتیجه اع��زام زیاد 
بیم��اران ب��ه شهرس��تان های دیگر ه��م همین 

است.
او از ش��رایط جغرافیای��ی و اقلیم��ی منطقه، 
طغی��ان رودخان��ه بخ��ش بنت، س��خت ش��دن 
امدادرسانی در این شرایط و نیاز به خودروهای 
شاس��ی بلند و همچنی��ن نیاز به س��اخت پل بر 
ب��ودن  نامناس��ب  از  گف��ت.  رودخان��ه  روی 
آمبوالنس ه��ا ب��ا ش��رایط منطقه گف��ت و گفت 
تویوتای هایس خوب اس��ت ام��ا معموال در این 
منطق��ه در ه��ر مأموری��ت بیش از ی��ک مصدوم 
داریم و این نوع آمبوالنس ها بیش از یک نفر جا 

ندارد.
رئیس شبکه بهداش��ت و درمان نیک شهر به 
جایگاه و اهمی��ت اورژانس پیش بیمارس��تانی 
اش��اره ک��رد و گف��ت: در نی��ک ش��هر اولوی��ت 
اختص��اص بودج��ه ب��ا فوریت هاس��ت زی��را اگر 
فوریت ها لنگ ش��ود تمام بخ��ش درمان معطل 
می ماند. ایش��ان گفت: در صورت تأمین نیرو و 
بودج��ه، 5 پای��گاه اورژانس را که طب��ق برنامه 
پنجم باید راه اندازی می کردیم، به بهره برداری 

می رسانیم.
به بیمارس��تان محمد رس��ول الله نیک ش��هر 
رفتی��م. ن��ا بس��امانی ب��ه دلی��ل کمب��ود نیرو و 
امکانات کامال مش��هود بود. بیمارس��تانی که با 
دو پرس��تار و ی��ک پزش��ک اداره می ش��د. ای��ن 
بیمارس��تان به کمک بیمارس��تان قدیمی نیک 
ش��هر آمده بود تا ب��اری از روی دوش آن بردارد 
ام��ا ب��ه دلی��ل کمب��ود نی��رو، نیروه��ا بی��ن دو 
کار  تنه��ا  و  بودن��د  تقسیم ش��ده  بیمارس��تان 
مضاعف شده بود. گله و درد دل هایشان زمانی 
برایم قابل درک شد که مدیر داخلی بیمارستان 

را در حال بیماربری دیدم!
زنــی فداکار در کنار تکنســینی مصدوم و 

کودکی ناتوان
در ادامه سفر به خانه آقای سبک روح رفتیم، 
تکنس��ینی که 4 س��ال پیش، هن��گام مأموریت 
تصادف کرده و از ناحیه کمر دچار آس��یب شده 
بود. ش��رایط زندگی و همسری که با آن شرایط 
می س��اخت، تعج��ب م��ن را به همراه داش��ت. 
نوزادی که 4 س��ال پیش هن��گام تصادف پدر به 
دنی��ا آمده ب��ود و عالوه بر ناش��نوایی، مش��کل 
حرکتی داش��ت و اگر تا دو س��ال آینده حلزون 
ش��نوایی برایش کاش��ته نشود، ش��نوایی اش را 
برای همیشه از دست می دهد و کاشت حلزون 
نیازمند برطرف ش��دن مشکل حرکتی او است 
ک��ه این نی��ز نیاز ب��ه انتقال پ��در به زاه��دان یا 
کرم��ان و درنتیج��ه مهیا ش��دن ش��رایط درمان 
است. باید گفت که توانمند شدن این کودک 2 
س��ال زمان نی��از دارد و این یعن��ی انتقال پدر و 

درمان او باید به زودی آغاز شود.
در این سفر با آقای محمدی، تکنسین نمونه 
ایرانشهر و همسرش نیز به گفت وگو پرداختیم. 
س��فرمان به ایرانشهر، شهر آفتاب و مهربانی به 
پایان رس��ید، س��فری پر از خاط��ره و درس. بار 
دیگ��ر نگاهم��ان ب��ه ای��ن س��رزمین و مردمش 
تغیی��رات زیادی پیدا کرد، ب��ه مردمی که آن ها 
جزئی از ایران پهناور هستند و در کنار حوادث 

سرزمینشان، سهمی از نعمات آن دارند.
محم��دی،  ناص��ح،  آقای��ان  س��فر  ای��ن  در 
ایرندگانی، میر و صدیق پور و خانواده هایشان، 
زحم��ات زی��ادی را متحمل ش��دند ک��ه از آن ها 
ب��رای میزبان��ی و میهمان نوازی ش��ان تش��کر و 
قدردانی می کنیم و امیدواریم توانس��ته باش��یم 
قطره ای از دریای تالشش��ان را منعکس کنیم. 
گفت وگوهایی که در این سفر داشتیم و در این 
شماره چاپ نشده است را در شماره های آینده 

خواهید خواند.

و  ح��وادث  مدیری��ت  مرک��ز  رئی��س  زری��ن،  اکب��ر  محم��د 
فوریت ه��ای پزش��کی ایرانش��هر، س��ال ها در خدم��ت وزارت 
بهداش��ت و اورژان��س ب��وده و ب��ا تم��ام وج��ود ب��رای ارتقای 
بهداش��ت، س��المت و خدمات رس��انی ت��الش ک��رده اس��ت. 
باوجودآنکه به دلیل بیماری، حال مطلوبی نداش��ت، دقایقی 
در کن��ار ما بود و از ش��رایط منطقه اش و راه ه��ای بهبود این 

ش��رایط گفت.
وی به کمبود نیرو و پایگاه برای خدمات رس��انی اشاره کرد 
و گف��ت: در ح��ال حاضر 140 نیرو کم داری��م و باید 9 پایگاه 
دیگ��ر راه ان��دازی کنیم ت��ا برنام��ه پنجم محقق ش��ود که اگر 
درزمین��ٔه نی��رو و س��اخت پای��گاه به م��ا کمک کنند ت��ا 6 ماه 

نخس��ت س��ال 95 این 9 پایگاه را افتتاح می کنیم.
پزش��کی  فوریت ه��ای  و  رئی��س مرک��ز مدیری��ت ح��وادث 
ایران ش��هر گفت: به دلیل خدمات رس��انی ب��ه مردم محروم و 
همچنین افغان ها، بیمارس��تان های دانش��گاه علوم پزشکی 
ایرانش��هر درآم��دی ندارن��د، ب��ه همی��ن دلی��ل کاران��ه ای به 

تکنس��ین های اورژانس تعلق نمی گیرد.
زری��ن بابی��ان این که انتقال مادران پرخط��ر یکی از وظایف 
اورژان��س اس��ت و بخش زیادی از خدمات رس��انی م��ا به این 
گروه اس��ت افزود: به ج��رات می توان گفت ک��ه 100 درصد 
انتق��ال مادران باردار بر عهده ماس��ت و ب��ه دلیل فاصله زیاد 
مراک��ز درمان��ی از محل ه��ای اس��کان، بیش��تر ن��وزادان در 
آمبوالن��س به دنیا آمده ان��د. عالوه بر آن بس��یاری از مناطق 
ایرانش��هر سخت گذر  است به همین دلیل به اورژانس هوایی 
نی��از داری��م که متأس��فانه به دلیل نداش��تن جایگاه س��وخت 
تاکن��ون موف��ق ب��ه راه ان��دازی ای��ن پای��گاه نش��ده ایم و اگر 
مس��ئوالن همکاری کنند به زودی پای��گاه اورژانس هوایی را 

فع��ال می کنی��م.

محم��ود رضا ناصح، رئیس اداره اورژانس 115 ایرانش��هر، 
بابی��ان اینک��ه در ایرانش��هر، 19 پای��گاه ش��امل 16 پای��گاه 
جاده ای و 3 پایگاه شهری داریم افزود: 89 نیرو ازجمله 81 
نی��روی عملیات��ی و 8 نیروی اداری در این پایگاه ها مش��غول 
کار هستند و برای خدمات رسانی مطلوب، به راه اندازی 18 

پایگاه روس��تایی نیاز داریم.
محم��ود رض��ا ناصح کمب��ود نی��رو و بودجه را از مش��کالت 
اساس��ی اورژانس ایرانش��هر بی��ان کرد و افزود: امس��ال یک 
ری��ال هم به م��ا اعتب��ار ندادند و تم��ام هزینه ه��ای اورژانس 
ایرانش��هر را دانش��گاه تأمی��ن ک��رد. کمبود نیرو باعث ش��ده 
اس��ت تکنس��ین های م��ا ع��الوه بر انج��ام کاره��ای خدماتی 
پایگاه ها و ارائه خدمات اورژانس، بهیار، پزش��ک، سرایدار و 
ماما باشند و درواقع به جای ارائه خدمات پیش بیمارستانی، 
تم��ام خدم��ات بهداش��تی و درمان��ی را ب��ه بیم��اران ارائ��ه 

می دهن��د.
وی گفت: می گویند کارانه یک و نیم درصد درآمد حرفه ای 
پزش��کان است. پزش��کان حرفه ای حاضر نمی ش��وند در این 
ش��رایط کار کنند عالوه ب��ر آن اینجا بیمارس��تان ها درآمدی 
ندارند و بیش��تر به صورت رایگان خدمات رسانی می کنند که 
این موض��وع باعث می ش��ود کاران��ه ای به تکنس��ین ها تعلق 

نگی��رد.
وی با اشاره به نامناسب بودن آمبوالنس های بنز و تویوتا با 
ش��رایط جغرافیایی و اقلیمی ایرانش��هر گفت: در این منطقه 
دمای هوا به حدی زیاد اس��ت که داروها خراب می ش��وند یا 
حت��ی دمای س��رم ها در آمبوالنس به 30 درجه س��انتی گراد 
می رسد و قابل تزریق نیس��ت؛ بنابراین تکنسین ها مجبورند 
بع��د از هر مأموری��ت، داروها و س��رم ها را از آمبوالنس خارج 

کنن��د و دوب��اره داخ��ل آمبوالن��س ق��رار دهن��د.
ناصح به قاچاق انس��ان در ایرانشهر اشاره کرد و گفت: این 
موضوع باعث شده اس��ت که انواع و اقسام حوادث ترافیکی 
و بیماری ه��ا در ای��ن منطقه وجود داش��ته باش��د و امنیت در 
بعض��ی از مناط��ق ایرانش��هر تقریبا صفر اس��ت به گونه ای که 
تمام تکنس��ین ها چندین بار مورد ضرب و شتم قرارگرفته اند 
و تکنسین ها در این مناطق فقط با امید به خدا کار می کنند.
ناص��ح بابی��ان این ک��ه تنه��ا ب��ا به کارگی��ری نی��روی بومی 
می ت��وان خدمات رس��انی بهتری به مردم ایرانش��هر ارائه داد 
اف��زود: باید برای ما س��همیه بومی در نظر گرفته ش��ود تا در 
منطقه ماندگار ش��وند. در ایرانشهر به نیرو نیاز داریم و اگر ما 
دو بار س��همیه بوم��ی در کنکور داش��ته باش��یم، بیش از 70 
درص��د از کمبود نیرویمان جبران می ش��ود. همچنین کارانه 
بیمه روستایی را وزیر در بازدید از شهرستان سرباز به صورت 
ش��فاهی گفتن��د که پرداخت ش��ود ام��ا نیاز به دس��تور کتبی 

دارد.

بیمــاری و حوادث، 
افاغنــه  ســوغات 

غیرمجاز

ایرانشهر... شهر آفتاب و مهربانی

مردمیخونگـــرم؛ماننــدسرزمینشان
اورژانس ایرانشهر؛ بدون کارانه!

سفـرنـامـهیکیکپنج
قسمتششم–ایرانشهر

پرونده

 ویژه مراکز 

حوادث
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دکتر ضاربان، رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ایرانشهر، فردی 
ب��ود که تمام اورژانس��ی ها از او راضی بودند و به گفته آن ها این 
رئیس کوش��ا و دلسوز تمام کم و کاستی های اورژانس را جبران 
کرده و همه گونه از اورژانس حمایت کرده است. ضاربان که از 
زمان خدمت س��ربازی به مجموعه بهداش��ت و درمان واردشده 
است، معتقد اس��ت تا آخرین لحظه به عنوان یک سرباز خدمت 
خواه��د ک��رد. مهمان نوازی و اس��تقبال گرمی ک��ه از مردم این 
خطه انتظار داش��تیم را در شروع کار در مالقات با دکتر ضاربان 
دیدیم. فردی که برای حل مشکالت اورژانس و خدمات رسانی، 
مس��ئولیت های خطیری را پذیرفته بود. مسئولیت هایی که اگر 
قرار بود منتظر دستور وزارت خانه و ... بنشینند، باید اورژانس 
ایرانشهر را تعطیل می کردند. چکیده گفت وگوی ما با در دیدار 

با دکتر ضاربان در ادامه آورده شده است.
ضاربان بابیان این که 2 هزار روس��تا تحت پوش��ش دانش��گاه 
علوم پزشکی ایرانشهر هس��تند افزود: بعضی از روستاها حتی 
از نعم��ت آب آش��امیدنی ه��م محرومن��د و ای��ن موض��وع باعث 
کاهش س��طح بهداش��ت و درنتیج��ه افزایش بیم��اری و نیاز به 
خدمات درمانی بیش��تر می شود و مس��ئوالن باید بیشتر به این 

منطقه رسیدگی کنند.
وی ب��ه ورود غیرمج��از افغان ها به ایران اش��اره ک��رد و گفت: 
ایرانش��هر باران��داز افغان ه��ا اس��ت، افغان های��ی ک��ه معم��وال 
بیماری های بس��یاری با خود همراه دارند و با مهاجرت به نقاط 
دیگر کشور، بیماری ها را به مردم مناطق دیگر انتقال می دهند، 
بنابراین تأمین س��المت در این منطقه منجر به تأمین سالمت و 

کاهش انتقال بیماری ها در تمام نقاط کشور می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر گفت: بخش زیادی از 
نارضایتی های مردم، به دلیل وس��عت منطقه است و ما همیشه 
متهم می ش��ویم که دیر رس��یدیم و این در حالی اس��ت که همه 
تقصیرها بر گردن علوم پزش��کی نیست مثال در سال 93 تعداد 
کشته های تصادف های جاده ای در ایرانشهر 68  نفر بوده و در 
س��ال 94 ب��ه 104 نف��ر رس��یده اس��ت. دلی��ل اصل��ی افزایش 
تصادف ها، جاده های غیراس��تاندارد و ترانزیت غیرمجاز کاال و 
انس��ان اس��ت و علوم پزش��کی تاوان کم کاری دیگ��ر ارگان ها را 

می دهد.
وی افزود: تأمین سالمت تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست 
و فقط 25 درصد از تأمین سالمت بر عهده ماست این در حالی 
اس��ت ک��ه 16 ارگان و نه��اد دیگ��ر ازجمل��ه نی��روی انتظامی، 
آموزش وپ��رورش، فرهن��گ و ارش��اد، راهنمای��ی و رانندگ��ی و 
وزارت اقتص��اد ک��ه در تأمین س��المت نق��ش دارن��د، کم کاری 
می کنن��د و باعث افزای��ش کار ما و درنتیجه ص��رف هزینه باال و 

خستگی نیروی انسانی می شود.
ضاربان به کمبود نیروی انس��انی اشاره کرد و گفت: به دلیل 
ش��رایط جغرافیایی و سیاس��ی منطقه افرادی که از استان های 
دیگ��ر آمده اند، زمان زی��ادی در این منطق��ه نمی مانند و تمایل 
دارند به استان های خود بازگردند. بنابراین ما نیاز داریم نیروی 
بوم��ی اس��تخدام کنیم که اگ��ر به ما مج��وز ای��ن کار را بدهند، 

بسیاری از مشکالت برطرف می شود. 
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ایرانشهر با اش��اره به خدمات 
اورژانس در این منطقه گفت: در ناحیه علوم پزش��کی ایرانشهر 
40 پای��گاه اورژان��س داریم ک��ه 33  پایگاه ج��اده ای و 7 پایگاه 
شهری است و 177 نیرو با 48 آمبوالنس که بیش از  20 درصد 

از آن ها فرسوده هستند، به مردم خدمت رسانی می کنند.
وی تقویت اورژانس را یکی از اساسی ترین کارها برای ارتقای 
سالمت جامعه دانس��ت و گفت: کمبود امکانات نیز در افزایش 
مرگ ومیر و س��رعت پایین خدمات رسانی بی اثر نیست و با توجه 
ب��ه تعداد زیاد ح��وادث در منطقه، ما برای امدادرس��انی به یک 
اتوبوس آمبوالنس و امداد هوایی نیاز داریم که به دلیل نداشتن 

بودجه، قادر به تأمین آن نیستیم.
وی بابیان این که ایرانش��هر برای مسئوالن جذابیتی ندارد به 
همی��ن خاطر کمتر به این منطقه می آیند افزود: اگر مس��ئوالن 
به ایرانشهر س��فر می کردند و از نزدیک مشکالت این منطقه را 
می دیدند، امکانات و بودجه ها را به نقاط برخوردار کش��ور روانه 

نمی کردند و کمی هم به مردم این منطقه فکر می کردند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ایرانشهر با اشاره به تعداد زیاد 
مأموریت ه��ای تکنس��ین های اورژان��س و درنتیجه ت��الش زیاد 
آن ها و نیروهای بیمارس��تانی برای خدمات رس��انی به بیماران 
گفت: دانش��گاه ایرانشهر محروم اس��ت و نوپا اما همکاران این 
مجموعه توانمند و باانگیزه هس��تند و من به وجود آن ها افتخار 

می کنم که با تمام کاستی ها باز فعال اند. 
ضاربان به شرایط جغرافیایی، شرایط زندگی و نوع حوادث در 
ایرانش��هر اش��اره کرد و گفت: اینجا اقیانوس مش��کالت است و 
اینجا ما همواره در مانور واقعی هستیم و بحران را تجربه می کنیم 

و این شرایط از نیروهای ایرانشهر، مرد بحران ساخته است.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ایران ش��هر در پای��ان قول داد 
ب��ه  را  روس��تایی  بیم��ه  درآم��د  از  بخش��ی  پرداخ��ت  مج��وز 
تکنس��ین هایی ک��ه در پایگاه های کنار روس��تاها مش��غول اند و 
عالوه بر خدمات اورژانس��ی، خدمات درمانی هم به روستاییان 

ارائه می دهند، دریافت کند.

سرمنش��أ بیش��تر اختراع��ات 
ی��ک محدودیت و یا قرار گرفتن 
در  اس��ت.  س��خت  ش��رایط  در 
س��ال های اخیر تحریم هایی که 
ب��ه ایران تحمیل ش��ده ش��اید یک��ی از دالیل 
برخی از اختراعات اس��ت. اختراعات صورت 
گرفته در ش��اخه پزش��کی می توان��د مهم ترین 
اختراعات در این س��ال ها باش��د چون نسبت 

مس��تقیم با س��المت مردم دارد. 
فره��اد س��لیمان خانی تکنس��ین 28 س��اله 
ایالمی یکی از کسانی است که با دیدن درد و 
رنج بیماران تصمیم به س��اخت یکی از وسایل 
مأموریت ه��ای  در  پراس��تفاده  و  موردنی��از 
اورژان��س پیش بیمارس��تانی گرفت و بعد از 3 
س��ال ت��الش، موف��ق ب��ه س��اخت آت��ل خ��أ 
)اس��پیلینت وکیوم( ش��د. نمون��ه خارجی این 
آت��ل در ب��ازار وج��ود دارد ام��ا آت��ل اختراعی 
را  خارج��ی  نمون��ه  نواق��ص  س��لیمان خانی 
بس��یار  آن  تمام ش��ده  قیم��ت  و  نداش��ته 

مقرون به صرفه تر اس��ت.
فرهاد س��لیمان خانی در گفتگ��و با یک یک 
پن��ج انگیزه خود از س��اخت این آتل را ش��غل 
خود عنوان کرد و گفت: من روزانه با بیماران 
ترومایی س��روکار دارم و اغلب م��وارد به علت 
شکس��تگی ها نی��از به آت��ل دارند ام��ا به دلیل 
تحری��م و قیمت باالی آتل ها باید آنها را بعد از 

تحویل بیمار به بیمارس��تان پس بگیریم.
سلیمان خانی افزود: نمونه خارجی موجود 
در ب��ازار یک الی��ه اس��ت و چروک می ش��ود و 

همین چروکیدگی ممکن اس��ت باعث 
آس��یب بیشتر به فرد آسیب دیده 

انواع مختلفی  آتل ها  شود. 
وکیومی  آتل  اما  دارند 

به عل��ت اینکه به 
ش��کل عضو 

ان��دام  ب��ه جابجای��ی  درمی آی��د و احتیاج��ی 
آس��یب دیده فرد ن��دارد مناس��ب ترین نوع آتل 
اس��ت. بنابراین من س��عی کردم س��اختار این 
و  بومی س��ازی کن��م  را  آن  و  بررس��ی  را  آت��ل 
همچنین س��عی من بر رفع نواقص مدل فعلی 

موج��ود ب��ود   .
تکنس��ین مخت��رع ایالمی بارها در س��اخت 
این آت��ل با مش��کالتی مواجه ش��ده اما هرگز 
دلس��رد نش��ده تا توانس��ته به نتیج��ه مطلوب 
ب��رای  مان��دن  منتظ��ر  از  ک��ه  وی  برس��د. 
بازپس گرفتن آتل در بیمارس��تان شاکی بوده 
توسط یکی از اس��اتید خود تشویق به تحقیق 
در م��ورد این آتل و دالی��ل باال بودن قیمت آن 
می ش��ود و انگی��زه اش نس��بت ب��ه اینک��ه این 
محصول را بومی س��ازی کند تقویت می شود و 
با اس��تفاده از مهندس��ی معکوس به س��اختار 

اولیه آن دس��ت می یابد.
فره��اد س��لیمان خانی ب��ه تش��ریح مزای��ای 
اختراع خ��ود پرداخت و بیان کرد: آتل خأ یا 
اسپیلنت وکیوم می تواند دقیقا به شکل اندام 

یک  عضو آس��یب دیده را درون آن درآید، 
ر  داده و اسپیلنت به شکل ق��را

ان��دام  قال��ب 
ه  ید س��یب د آ
درمی آی��د، 
ه  ن��گا آ

ی  ا ه��و
را  آن  درون 
و  ک��رده  خال��ی 
قف��ل  باع��ث  مک��ش 
شدن ذرات درون آن شده 
و اس��پیلنت از زوایای مختلف 
ان��دام را بی حرک��ت می کن��د. آتل 
مذکور از دوالیه الستیکی تشکیل شده 
ک��ه الی��ه داخل��ی به وس��یله مواد ف��وم پلی 
اس��تایرن پ��ر ش��ده و از چهار جهت کیس��ه به  

وس��یله حرارت دوخت پالستیکی شده و تنها 
ی��ک راه ورودی برای هوا در آن وجود دارد که 
به وسیله دریچه یک طرفه محصور شده است. 
به دلیل خاصیت ارتجاعی مواد پلی اس��تایرن 
در براب��ر خ��أ ایج��اد ش��ده در الی��ه درونی و 
خاصیت جمع ش��وندگی الیه درونی نسبت به 
خأ مقاومت نش��ان داده و باعث س��فت شدن 
می ش��ود،  آت��ل  داخ��ل  عض��و  ثب��ات  و  آت��ل 
همچنی��ن الی��ه دوم از تأثی��ر چروکیدگی الیه 
اول از ب��روز جابجای��ی در عض��و آس��یب دیده 
درون آتل جلوگیری می کند. به دلیل استفاده 
از دریچ��ه ی��ک  طرف��ه به ج��ای ش��یر ورودی، 
س��رعت عمل در ایج��اد خأ و کارای��ی آتل به 

نس��بت افزایش یافته اس��ت.
اخت��راع ای��ن آت��ل ع��الوه بر 
تولی��د  ب��ه  وابس��تگی  ع��دم 
هزینه ه��ا  کاه��ش  و  خارج��ی 
در  ش��ایانی  کم��ک  می توان��د 
بحران ها باشد. کشور ایران در 
مع��رض بالیای��ی نظی��ر زلزل��ه 
هست که در آن برای آتل بندی 
از وس��ایلی مث��ل تخت��ه چ��وب 

اس��تفاده می ش��ود ک��ه این 
با قیمتی مناس��ب  آتل 

می تواند به عنوان 
ل��ی  محصو

و  مطمئ��ن 
علم��ی 

جایگزی��ن 
شود. 

ب��ه 
گفت��ه 

س��لیمان خانی می توان از ای��ن محصول در 
آم��ار  ک��ه  س��المندان  خان��ه  و  م��دارس 
آس��یب دیدگی باال هس��ت به راحتی استفاده 
ک��رد و به دلی��ل اس��تفاده آس��ان به عنوان یک 
محصول عمومی می تواند در جعبه کمک های 

اولی��ه جای گی��رد.
س��لیمان خانی عنوان کرد: از ابتدای س��ال 
91 تحقی��ق بر روی این آتل را ش��روع کردم و 
پ��س از بارها آزمون و خط��ا در تاریخ هجدهم 
بهم��ن ماه س��ال 1394 در اداره ثبت اختراع 
ب��ه ثبت رس��ید و در ح��ال حاضر چن��د نمونه 
آزمایش��ی آتل مذکور تولید شده و در دانشگاه 
اه��واز در ح��ال بررس��ی و آزمای��ش اس��ت و 
تاییدی��ه اولیه را گرفته و امیدوارم پس از تایید 
نهای��ی با هم��کاری نهادهای مرتب��ط به تولید 

انبوه برس��د.
طراح��ی ظاه��ری آن کام��ال ش��بیه نمون��ه 
خارج��ی و طبق اس��تانداردها و ان��دازه های 
مورد تایید اس��ت و کاهش 
زمان آتل بن��دی با این آتل 
نس��بت به قبل بسیار قابل 
ح��ال  در  اس��ت.  توج��ه 
زم��ان  حداق��ل  حاض��ر 
و  ثانی��ه   20 آتل بن��دی 
انج��ام  نف��ر  دو  توس��ط 
می ش��ود که با استفاده از 
ای��ن آتل مدت زمان به 15 
ثانی��ه کاه��ش می یابد و 
با تعبیه تنها یک 

ش��یر 
ورودی 
نیاز به 

نف��ر 
م  و د

نیس��ت.

مستند »فرش��تگان نجات« به 
پیشنهاد مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت ه��ای پزش��کی اس��تان 
اردبیل تهیه  می شود. به گزارش 
خبرنگار یک یک پن��ج مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت ه��ای پزش��کی اس��تان اردبی��ل در حال 
تهی��ه مس��تندی 150 دقیق��ه ای در قال��ب 15 
قس��مت 10 دقیقه ای اس��ت. تیم مستندس��از 
س��اواالن با پیش��نهاد مرکز مدیری��ت حوادث و 
فوریت های پزش��کی اردبیل اقدام به تهیه این 

مستند کرده است.
به گفته سعید محمدی، مدیر روابط عمومی 
مرکز مدیری��ت حوادث و فوریت های پزش��کی 
استان اردبیل، برای ساخت و تهیه این مستند 
تفاهم نامه ای با تیم مستندساز ساواالن منعقد 
ش��ده اس��ت. وی معتقد اس��ت می��زان آگاهی 
عمومی م��ردم از فعالیت ها و خدمات اورژانس 
کافی نیست و بیش��تر مردم نیروهای اورژانس 
را با نیروهای سایر ارگان ها اشتباه می گیرند از 
این رو فکر تهیه چنین مستندی شکل گرفت.

و  ح��وادث  مدیری��ت  مرک��ز  ت��الش  تم��ام 
فوریت ه��ای پزش��کی اردبیل بر این اس��ت که 
مس��تندی تولید شود که مصور، دقیق و واقعی 
باش��د، نه کاذب و همراه با حرکات غیرواقعی؛ 
مس��تندی که قابل ارائه به هر س��ازمانی باشد. 
در تهیه مس��تند »فرش��تگان نج��ات« تالش بر 
این اس��ت ک��ه واقعیت ه��ا و دش��واری های کار 
نیروه��ای اورژان��س به تصویر کش��یده ش��ود. 
محمدی معتقد اس��ت نیروهای اورژانس دیده 
نمی ش��وند، زیرا اینها نخس��تین تیمی هستند 

ک��ه در صحنه ح��وادث حضور پی��دا می کنند و 
بای��د هرچ��ه س��ریع تر مص��دوم و یا بیم��ار را به 
مراکز درمانی منتقل کنند از این رو مدت زمان 
زیادی در صحن��ه حضور ندارند. ارائه و ارتقای 
آگاه��ی به م��ردم مهم ترین هدف تهی��ه و تولید 
مستند فرش��تگان نجات است. بیشتر از اینکه 
نش��ان دادن صحنه ه��ای حوادث و مش��کالت 
نیروه��ای اورژانس مدنظر باش��د تالش بر این 
اس��ت که م��ردم از دیدن این مجموعه خس��ته 

نشوند از این رو بخش های آموزشی نیز در این 
مس��تند پیش بین��ی ش��ده اس��ت ت��ا آگاه��ی و 
اطالعات م��ردم از اینکه در زم��ان وقوع حادثه 
چ��ه اقداماتی انجام دهن��د ارتقا یابد و از انجام 
اقدامات��ی که تهدیدکننده حیات اس��ت پرهیز 

شود.
و  اردبیل��ی  مستندس��از  ف��والدی،  عل��ی 
سرپرس��ت تیم مستندس��ازی س��اواالن درباره 
مجموعه فرش��تگان نجات می گوید: امیدوارم 

فعالیت ه��ای  م��ورد  در  مس��تندی  س��اخت 
اورژان��س بازتاب خوبی در بی��ن مردم و جامعه 
داشته باشد از این رو به طور حتم پس از پخش 
این مجموعه نظرسنجی کاملی انجام می شود.
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه س��االنه 250 دقیقه 
مس��تند با موضوعات مختلف تهی��ه  می کند به 
تشریح چگونگی ورود به عرصه ساخت مستند 
ب��رای اورژانس پرداخ��ت و اظهار داش��ت: در 
حال تهیه مس��تندی با عنوان »توسعه پایدار با 
امنی��ت پای��دار« درب��اره بح��ث گردش��گری و 
اقتصادی اردبیل ب��ودم که برای تصویربرداری 
4 ت��ا 5 دقیقه از این مس��تند باید ب��ه اورژانس 
می رفت��م. با توجه ب��ه اینکه س��ابقه امدادگری 
در  تصویرب��رداری  پیگی��ری  زم��ان  در  دارم 
اورژانس اردبیل، پیش��نهاد س��اخت مستندی 
درب��اره فعالیت ه��ای اورژانس به بنده ش��د که 
پذیرفت��م. فوالدی با بیان اینک��ه تصویربرداری 
این مجموعه در آذرماه آغاز ش��ده است عنوان 
کرد: مجموعه مستند اورژانس اردبیل مهرماه 
امس��ال از شبکه مس��تند پخش می ش��ود و در 
تهی��ه ای��ن مجموع��ه 14 نف��ر از نیروه��ای تیم 

مستندسازی سر صحنه حضور دارند.
وی عن��وان ک��رد: در تهی��ه و س��اخت ای��ن 
مجموع��ه تم��ام تالش تی��م مستندس��از بر این 
بوده اس��ت که ع��الوه بر صحنه ه��ای حوادث، 
اتفاقاتی که در منزل برای بیماران رخ می دهد 
نی��ز به تصویر کش��یده ش��ود و حت��ی در منزل 
بیماران��ی که به کم��ک اورژانس نیاز داش��تند 
تصویربرداری انجام و در کنار این موارد بر لزوم 

آموزش به مردم نیز تأکید شده است.

خود کفایی و ساخت آتل وکیوم با وجود تحریم ها

آتلوکیومجایگزینتیرهاوتختهها!
گزارشی از اختراع آتل خال توسط تکنسین جوان اورژانس ایالم

فرشتگاننجاتدرقابمستندسازاردبیلی
مستندی 15 قسمتی از خدمات اورژانس 115 در اردبیل تولید می شود

نوزاد عشایر چهارشولک سربیشه خراسان جنوبی با کمک اورژانس هوایی نجات یافت.
مادر 25 س��اله ای اهل روس��تای عشایری چهارشولک سربیشه 28 فروردین ماه با کمک ماموران اورژانس و مامای محلی در منزل مسکونی اش زایمان کرد که 

نوزاد پسر وی دچار ایست قلبی ریوی شد.
ماموران اورژانس با انجام عملیات احیاء قلبی ریوی پیش��رفته نوزاد را نجات دادند که با توجه دور بودن روس��تا و تخریب جاده در اثر س��یل، اورژانس هوایی به 

محل اعزام و مادر و نوزاد به بیمارستان ولی عصر بیرجند منتقل شدند.
ب��ه گفت��ه معاون مرکز حوادث و فوریت های پزش��کی خراس��ان جنوبی از ابتدای راه اندازی اورژانس هوایی در خراس��ان جنوبی تاکن��ون 80 بیمار با انجام 64 

ماموریت به بیمارستان منتقل شدند که 13 بیمار آن مادران باردار بودند.

ایرانشــــهر  ســالمت 
یعنی سالمت کشور



صفحه    6
شماره یازدهم | اردیبهشت ماه 1395  

APR 2016

ارومیه  مرک��ز  هوای��ی  اورژان��س 
راه اندازی شود

اورژانــس  ســاله   16 عمــر 
هوایی در ایران

اولی��ن  راه ان��دازی  زم��ان  از 
 – کش��ور  در  هوای��ی  اورژان��س 
س��ال 79 تهران- حدودا 16 س��ال می گذرد. 
و  مش��هد(  بالگ��رد  )س��قوط   91 م��اه  آب��ان 
ش��یراز(  بالگ��رد  )س��قوط   95 فروردین م��اه 
دونقط��ه بحران��ی در تاریخ 16 س��اله اورژانس 
هوایی کشور است. اینکه چرا بالگرد اورژانس 
شیراز سقوط کرد، اما و اگرهای فراوانی برای 
آن مط��رح ش��د، ول��ی هیچ ی��ک از مس��ئولین 
پاس��خ دقیق و روش��نی به این س��ؤال ندادند. 
درنهایت پس از پیگیری فراوان ما در پاس��خ به 
این سؤال، تنها به یک جواب رسیدیم و آن هم 
این ب��ود که علت س��قوط بالگرده��ای نظامی 

محرمانه اس��ت و رس��انه ای نمی ش��ود.
 در دو تاری��خ فوق با دو س��انحه اساس��ی در 
اورژانس هوایی روبرو بوده ایم، این دو س��انحه 
تلخ، ریس��ک و نگران��ی را از توس��عه اورژانس 
هوایی در کش��ور دوچندان کرده است. بعد از 
حادثه س��قوط بالگرد اورژانس شیراز بسیاری 
از تکنسین ها و بعضی مدیران اورژانس بر این 
باورن��د که توس��عه اورژانس هوایی ب��ا توجه به 
نبود زیرس��اخت های صنعت��ی و فّناوری الزم، 

کاری منطقی و عقالنی به نظر نمی رس��د.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است 
که آیا برای خدمات رسانی به بخشی از جامعه 
ک��ه ب��ه ه��ر دلیل��ی از کالن ش��هرها و مراک��ز 
ب��زرگ دور هس��تند، چ��ه س��ازوکار  درمان��ی 
مدیریتی باید اتخاذ ش��ود؟ بررس��ی این سؤال 
ض��رورت و یا عدم ض��رورت اورژانس هوایی را 
مش��خص می کن��د. برای پاس��خ به این س��ؤال 
ابت��دا بای��د ب��ه بررس��ی چند مس��اله اساس��ی 

بپردازی��م.

مساله و مشکل اصلی
خدم��ات  ارائ��ه  اصل��ی  مش��کل  و  مس��ئله 
اورژانس به بخش��ی از جامعه اس��ت که به هر 
دلیل��ی دور از دس��ترس اند. دور از دس��ترس 

ب��ودن یعنی آن روس��تاییان س��اده دلی که در 
ی��ک آبادی کوچک در دامنه های س��خت گذر 
زاگ��رس روزگار می گذرانند، یعنی آن مادران 
ب��اردار زاگ��رس نش��ینی ک��ه ب��ا درد ناگهانی 
زایمان روبرو می ش��وند، دور از دسترس بودن 
یعنی آن مردمان شریفی که در کویر ایرانشهر 
پاس��دار مرزه��ای ایران زمین ان��د و باس��یل و 
می ش��وند،  روب��رو  ناگهان��ی  طوفان ه��ای 
س��یل هایی ک��ه بعض��ا چن��د روز )حت��ی چند 
مخت��ل  را  زمین��ی  مس��یرهای  تم��ام  هفت��ه( 
می کند، دور از دس��ترس بودن یعنی حتی آن 
توریس��ت های طبیعت گرد خارج��ی )و بعضا 
قش��ر مرفه داخلی( که با س��فر ب��ه ایران زمین 
قص��د فتح دماوند می کنند و ب��ه هر دلیلی در 
دامنه ه��ای برف گی��ر دماون��د گرفتار ش��ده و 

نیازمند خدمات اورژانس��ی می ش��وند.
همه این موارد ف��وق تعریفی از مردمان دور 
از دسترس است. مردمانی که به هر دلیلی به 
خدم��ات درمان��ی از ن��وع فوریت ها نی��از پیدا 
می کنن��د، اما دسترس��ی به مراک��ز تخصصی 
درمان��ی برایش��ان مقدور نیس��ت. ای��ن مردم 
شریف نیز به اندازه )و یا حتی بیشتر از( مردم 
دیگ��ر  و  ش��یراز  اصفه��ان،  مش��هد،  ته��ران، 
خدم��ات  از  اس��تفاده  ح��ق  کالن ش��هرها، 

اورژان��س را دارن��د.

نباید چرخ را دوباره اختراع کنیم!
برای پاس��خ به س��ؤال فوق اولین موردی که 
الزم اس��ت بررس��ی ش��ود اس��تفاده از تجرب��ه 
کش��ورهای توس��عه یافته و پیش��رفته در زمینه 
اورژان��س هوای��ی اس��ت، به قول مع��روف الزم 
نیس��ت چرخ را دوباره اخت��راع کنیم! و از پایه 
ش��روع به تجرب��ه بس��یاری از مس��ائل نمائیم. 
مس��لما تجربه ک��ردن مس��یر تقریبا صدس��اله 
کشورهای توس��عه یافته کاری عقالنی نیست. 
)ش��ما بخوانید کاری احمقانه اس��ت!( باید از 
توس��عه  زمین��ه  در  کش��ورها  ای��ن  تجربی��ات 
اورژانس هوایی اس��تفاده ک��رد. باید دید دنیا 
ب��رای رس��اندن خدم��ات درمان��ی ب��ه مناطق 

ک��رده  اتخ��اذ  س��ازوکارهایی  چ��ه  دوردس��ت 
اس��ت؟

دو راه حل موجود برای مسئله فوق
ب��رای ارائه خدمات اورژان��س به مناطق دور 
از دس��ترس )که مسئله ای واجب تر از نان شب 

اس��ت( دو راه حل منطقی به نظر می رس��د.
راه ح��ل اول

 آن اس��ت ک��ه خدم��ات اورژانس را ب��ه تمام 
مناطق دورافتاده و دور از دسترس ببریم. این 
ط��رح در دولت های قبلی تح��ت عنوان مراکز 
درمان بستر روستایی تا حد زیادی اجرا شد و 

موتورالنس مرد 45 ساله را از مرگ نجات داد
ساعت 13:30 ظهر سه شنبه 31 فروردین ماه 1395 گزارشی به اپراتوری فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی مبنی بر کاهش هوشیاری مردی 45 ساله در 

داخل مغازه ای در میدان صاحب االمر اعالم شد.
با توجه به اینکه بیمار س��ابقه بیماری دیابت داش��ت و مورد روی داده در محلی بود که به دلیل ترافیک س��نگین، امکان دسترس��ی س��ریع آمبوالنس به محل 
امکان پذیر نبود موتورآمبوالنس به محل حادثه اعزام ش��د. تکنس��ین اعزامی موتورآمبوالنس پس از بررس��ی وضیعت بیمار اقدامات درمانی را برای بیمار که به 
دنبال افت شدید قندخون دچار ایست تنفسی شده است آغاز می کند و همزمان پایگاه 219 به محل اعزام می شود. با تالش این دو تیم از تکنسین های اورژانس 

115 بیمار از مرگ حتمی نجات یافته و به بیمارستان سینا منتقل شد.  

اورژانسهوایی...آری؟!یاخیر؟!
توسعه اورژانس هوایی؛ فرصت ها و چالش ها

بالگردی با عمر بیش از 45 سال 
در اختیار ماست

اورژانس هوایی نیاز ضروری فسا و منطقه است

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
اهواز در تاریخ 26 فروردین ماه با گزارش به مرکز فوریت های پزش��کی 
115 شهرس��تان باغمل��ک و اعالم مصدومی��ت 13 نفر بر اث��ر واژگونی 
یکدس��تگاه مینی ب��وس در محور باغملک به می��داود بالفاصله چندین 

دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام گردید.
در این حادثه 13 نفر مصدوم ش��دند که اقدام��ات درمانی اولیه برای 
آن ه��ا توس��ط تکنس��ین های اورژان��س انج��ام ش��د و توس��ط سیس��تم 
فوریت های پزشکی شهرستان باغملک به بیمارستان شهید طباطبایی 
این ش��هر منتقل ش��دند و پس از تریاژ اولیه جهت ادامه درمان بیشتر به 

مراکز درمانی شهرستان های اهواز و ایذه منتقل شدند.

به گ��زارش روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزش��کی 
ایرانشهر واژگونی موتورسیکلت 3 مصدوم بر جای گذشت.

ط��ی تماس��ی ک��ه 26 فروردی��ن س��اعت 21:37 با مرک��ز پیام 
فوریت ه��ای پزش��کی ایرانش��هر گرفت��ه ش��د و از واژگون��ی ی��ک 
موتورس��یکلت خب��ر داد س��ریعا ی��ک دس��تگاه آمبوالن��س اعزام 

گردید.
در این حادثه که براثر واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت 3 نفر 
مصدوم ش��ده بودند تکنس��ین های اعزامی اقدام��ات اولیه پیش 
بیمارس��تانی را انج��ام داده و آن ها را به بیمارس��تان خاتم االنبیاء 

ایرانشهر منتقل کردند.
حال هر س��ه مصدوم مناس��ب گزارش ش��ده اس��ت و در شرایط 

بهبود به سر می برند.

به گ��زارش روابط عمومی اورژانس باب��ل واژگونی پژو پارس در 
بابل پنج مصدوم بر جای گذاشت. مهدی غالم نیا روشن با اعالم 
این خبر اظهار داش��ت: ش��امگاه 29 فروردین در ساعت 20:23 
در تماس مردمی با اورژان��س 115 بابل مبنی بر واژگونی خودرو 
پ��ژو پارس در محور گلوگاه- فیروز جاه ابتدای روس��تای هلی بن 
سریعا دو دس��تگاه آمبوالنس از پایگاه های گتاب و بند پی شرقی 
اعزام ش��د. روشن با اش��اره به اینکه حادثه یادش��ده پنج مصدوم 
داشت، گفت: سه مرد دچار آسیب دیدگی ترومای کمر و ترومای 
صورت و ترومای چندگانه ش��دند و دو زن دچار آس��یب دیدگی از 
ناحیه سر و کتف و دست وپا شدند. وی تصریح کرد: تکنسین های 
اورژانس 115 پس از اقدامات پزشکی مصدومین این حادثه را به 

بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس خراسان جنوبی کارگر 25 
س��اله معدن قلعه زری به دنبال ریزش سنگ دچار آسیب شد. رئیس 
مرکز مدیریت فوریت های پزش��کی خراسان جنوبی در این خصوص 
گفت: در مورخه 26 فروردین ماه سال جاری به دنبال تماس با مرکز 
ارتباطات و فرماندهی عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
مبنی بر ریزش س��نگ روی کارگر معدن، بالگ��رد اورژانس هوایی به 

محل اعزام شد.
دلخروش��ان افزود: بیمار که دچار آس��یب در ناحیه پا و دست چپ 
ش��ده بود پس از انجام اقدامات اولیه و طی مراقبت های حین اعزام 
با بالگرد اورژانس هوایی، به بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند تحویل 
داده ش��د. وی گفت: ش��صت وس��ومین مأموری��ت بالگ��رد اورژانس 

هوایی دانشگاه علوم پزشکی با موفقیت انجام شد.

بیرجند بابل ایرانشهر اهواز
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نیازمند توس��عه  اورژانس هوایی 
بر اساس استانداردهای روز است

اس��ت( دو راه حل منطقی به نظر می رس��د.
راه ح��ل اول

 آن اس��ت ک��ه خدم��ات اورژانس را ب��ه تمام 
مناطق دورافتاده و دور از دسترس ببریم. این 
ط��رح در دولت های قبلی تح��ت عنوان مراکز 
درمان بستر روستایی تا حد زیادی اجرا شد و 

متأس��فانه موفقی��ت قابل توجهی نداش��ت. در 
بازرس��ی هایی که در ایام نوروز توسط بازرسی 
اورژانس کش��ور ص��ورت گرفت )ک��ه خبرنگار 
یک یک پنج نیز تیم بازرسی را همراهی کرد( 
اکثری��ت ای��ن مراک��ز تعطیل و یا نیم��ه تعطیل 
بودن��د؛ و این تعطیلی من��وط به ایام تعطیالت 

ن��وروز نب��ود. بلکه بنا ب��ه گزارش��ات مردمی و 
مس��ئولین این مراکز، در دیگر ایام عادی سال 

نیز تعطیل و یا نیمه تعطیل اس��ت.
اینک��ه ما ی��ک مرکز درمان��ی تخصصی را در 
یک شهرس��تان مث��ال پنجاه هزارنفری و یا یک 
روس��تای مث��ال پنج هزارنفری تأس��یس کنیم، 
مس��ئله فقط س��اختن فضای فیزیکی نیست. 
اولی��ن مش��کل در ای��ن مراک��ز تأمی��ن نیروی 
انس��انی متخصص )هم پزش��ک هم پرس��تار( 
است. دومین مشکل تأمین تجهیزات پزشکی 
تخصص��ی اس��ت. اگ��ر در ی��ک مرک��ز درمانی 
روستایی پزش��ک متخصص قلب تأمین کردیم 
الزاما باید دس��تگاه های تش��خیصی تخصصی 
)نظی��ر آنژیوگرافی و س��ی.تی.آنژیو و ...( نیز 
تأمی��ن کنی��م. کارای��ی یک پزش��ک متخصص 
قلب بدون تجهی��زات تخصصی الزم با کارایی 
ی��ک پزش��ک عموم��ی )ک��ه اکن��ون در تم��ام 
روس��تاهای ما موجود اس��ت( برابری می کند، 
هزینه های هنگفت ای��ن نوع مدیریت خدمات 
درمان��ی، بس��یار باالس��ت؛ و ع��الوه ب��ر بحث 
هزین��ه، تأمین نی��روی انس��انی متخصص نیز 

کاری س��خت و بعضا غیرممکن اس��ت.

راه حل دوم
راه ح��ل دوم جهت دسترس��ی تمام اقش��ار 
جامع��ه ب��ه خدم��ات اورژانس، این اس��ت که 
بیم��ار و یا مصدوم را به مراک��ز درمانی انتقال 
دهیم. این انتقال می توان��د از طریق زمینی، 
هوایی و ی��ا دریایی صورت پذیرد. این راه حل 
مس��یری است که تمام کشورهای توسعه یافته 

در آن حرک��ت کرده ان��د.
در ای��ن خص��وص ب��ا دکت��ر محم��د س��رور، 
معاون��ت فنی-عملیات��ی اورژان��س کش��ور به 
گفت وگو نشس��تیم. محمد س��رور سال هاست 
ک��ه در مدیری��ت اورژانس کش��ور مش��غول به 
خدم��ت اس��ت. وی معتق��د اس��ت ک��ه تم��ام 
کش��ورهای دنیا )چه قوی تر یا ضعیف تراز ما( 
جهت خدمات رس��انی اورژانس در این مس��یر 
حرک��ت کرده ان��د و همی��ن ی��ک دلی��ل برای 

توس��عه اورژانس هوایی کافی اس��ت.
به عن��وان  دول��ت  اف��زود:  ادام��ه  در  س��رور 
حاکمی��ت جامع��ه موظف اس��ت ک��ه در ارائه 
خدم��ات ب��ه تم��ام اقش��ار جامع��ه عدال��ت را 
رعایت نماید و با توجه به شرایط جغرافیایی و 
اقلیمی ما تنها راه رس��اندن خدمات اورژانس 
به تمامی مردم، توسعه اورژانس هوایی است.
محمد س��رور گف��ت: در بس��یاری از مناطق 
کش��ور، در اثر س��یل و دیگر عوام��ل طبیعی، 
ارتباط جمعیت کثیری از مردم با جامعه قطع 
می ش��ود و در این مواقع تنها راه دسترس��ی، 
مس��یرهای هوای��ی اس��ت. وی معتقد اس��ت 
توس��عه اورژان��س هوایی ب��ا تم��ام هزینه ها و 
جه��ات  جمی��ع  از  خطرات��ش،  و  ریس��ک ها 
)مال��ی، زمانی و ...( بس��یار مقرون به صرفه تر 
از توس��عه مراک��ز درمان��ی در تم��ام ش��هرها و 

روستاهاس��ت.
ایشان اضافه کرد: تمام کشورهای پیشرفته 
به سمت تأس��یس بیمارستان های بزرگ )مگا 
هاس��پیتال( رفته اند و خدم��ات درمانی را در 
ای��ن بیمارس��تان ها متمرکز کرده و با توس��عه 
اورژان��س هوای��ی انتقال مصدومی��ن به مراکز 
خ��ود  کار  دس��تور  در  را  ب��زرگ  درمان��ی 

گذاش��ته اند.

اورژانس هوایی نیازمند پرواز در شب
س��رور در پایان این گفت وگ��و تأکید کرد: ما 
خری��د  ب��ه  هوای��ی  اورژان��س  توس��عه  ب��رای 
نیازمندی��م.  اس��تاندارد  و  ب��ه روز  بالگرده��ای 
بالگردهای��ی که تجهی��زات الزم برای پرواز در 
ش��ب را دارا باش��ند. دکتر سرور از بازدیدهای 
خود از اورژانس هوایی کش��ورهای پیش��رفته 
سخن گفت و اظهار داشت: به عنوان مثال 35 
درص��د  از  بالگردهای اورژانس هوایی اتریش 
به فناوری پرواز در ش��ب تجهیز ش��ده اند. لذا 
لزوم توس��عه اورژانس هوایی که توان پرواز در 
ش��ب را نیز داشته باش��د امری الزم و ضروری 

اس��ت.

اورژانسهوایی...آری؟!یاخیر؟!
توسعه اورژانس هوایی؛ فرصت ها و چالش ها

رونمایی از 16 دستگاه آمبوالنس در خراسان جنوبی
در طرح نوسازی ناوگان موتوری در تاریخ 29 فروردین ماه امسال 16 دستگاه آمبوالنس جایگزین آمبوالنس های فرسوده استان خراسان جنوبی شدند.

هزینه کل این آمبوالنس ها و تجهیزات آن حدود 400 میلیون تومان بوده که دانشگاه علوم پزشکی بیرجند این هزینه را پرداخت کرده است.
12 دس��تگاه هایس و 4 دس��تگاه دیگر هایلوکس کمک دار بوده است که از این تعداد به شهرستان های بیرجند 3دستگاه؛ قاین3 دستگاه، نهبندان 2دستگاه 

،سربیشه 3دستگاه، خوسف 1دستگاه، سرایان 2دستگاه و طبس 2دستگاه تعلق گرفت.
هدف از اجرای این طرح افزایش اطمینان خاطر مردم است، 24 دستگاه دیگر تا شش ماه آینده به این تعداد اضافه خواهد شد که 8 تا 10 دستگاه آن تا ماه 

آینده رونمایی می شوند.

هوای��ی  اورژان��س  راه ان��دازی 
شهرکرد تسریع شود

تنها راه دسترسی به مصدوم در زمان سیل، مسیر هوایی است

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
آذربایجان شرقی گفت: خروج از جاده، منجر به مصدومیت 5 تن 
ش��د. حبیب حس��ینقلی زاده از واژگونی خودرو 206 در کیلومتر 
10 جاده خواجه-تبریز خبر داد و افزود: س��اعت 18:30 مورخه 
17 فروردی��ن 95 گ��زارش این حادثه ب��ه مرکز پی��ام فوریت های 
پزش��کی هریس اعالم شد و پایگاه های خواجه، سرند و همچنین 

220 تبریز به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادام��ه داد: تکنس��ین های اورژان��س 115 پ��س از بررس��ی 
وضیع��ت مصدومین، 5 مصدوم حادثه را ب��ا انجام اقدامات پیش 
بیمارستانی الزم به بیمارستان امام رضا )ع( تبریز انتقال دادند.

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی اورژان��س س��بزوار واژگونی اتوبوس 
مس��افربری در محور س��بزوار، 9 مجروح بر جای گذاشت. وی در 
تش��ریح ای��ن خبر گف��ت: براث��ر واژگونی ی��ک دس��تگاه اتوبوس 
مس��افربری در باند جنوبی جاده ش��اهرود- سبزوار 9 نفر مصدوم 
شدند. این حادثه در تاریخ 27 فروردین ماه سال 95 و در پیچ بفره 
شهرستان داورزن و حدود 36 کیلومتری غرب شهرستان سبزوار 

رخ داد.
وی بابیان اینکه مصدومان این س��انحه همگی از مسافران این 
اتوب��وس بودن��د، افزود: ی��ک نف��ر از مصدومان توس��ط نیروهای 
اورژانس 115 به طور س��رپایی درمان و هش��ت مص��دوم دیگر نیز 
بع��د از اقدامات اولیه درمانی توس��ط س��ه دس��تگاه آمبوالنس به 

بیمارستان امدادی شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند.

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اورژان��س س��نندج در تاری��خ 10 
فروردین 95 براثر انفجار کپس��ول گاز در روستای قالته رشکه در 
نزدیکی بخش حس��ین آباد سنندج،1 نفر کش��ته و 5 نفر مصدوم 

شدند.
ب��ه گفت��ه فرام��رزی، ریاس��ت فوریت های پزش��کی شهرس��تان 
س��نندج، با تماس اهالی روستا با فوریت های پزشکی سنندج در 
س��اعت 11:59 و گزارش حادث��ه مذکور و عدم اط��الع دقیق در 
م��ورد تعداد دقی��ق مصدومان،10  دس��تگاه آمبوالنس و اتوبوس 

آمبوالنس به محل اعزام شدند.
در این حادثه که براثر انفجار کپس��ول گاز روی داد،1 نفر کشته 
و 5 نف��ر ازجمل��ه 2 کودک مصدوم ش��دند ک��ه مصدومین پس از 

انجام اقدامات الزم به بیمارستان بعثت سنندج منتقل شدند.

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی اورژانس قزوین، صبح روز دوش��نبه 30 
فروردین ماه 1395 در ساعت 11:08 مأموریتی مبنی بر سقوط سرباز 
وظیفه میراث فرهنگی به دیسپچ مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزش��کی استان قزوین اعالم شد. مأموریت موردنظر مربوط به نجات 
یک��ی از نگهبان��ان میراث فرهنگی بود که از س��طح هم ت��راز در قلعه 
لمبسر از ارتفاعات الموت شرقی سقوط کرده و دچار شکستگی زانو 
شده بود. بهنام کریمی و مجتبی میرزایی، کارکنان پایگاه فوریت های 
رازمی��ان، پ��س از گذش��ت ش��ش دقیق��ه خ��ود را ب��ه نزدیکی محل 
اعالم شده رساندند، با توجه به اینکه محل حادثه مسیری پر پیچ وخم 
است تکنس��ین ها مجبور به پیاده روی ادامه مسیر می شوند و پس از 
گذش��ت 25 دقیق��ه خ��ود را به مص��دوم می رس��انند و پ��س از انجام 

اقدامات اولیه وی را به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل می کنند.

قزوین سنندج سبزوار تبریز
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آسمان؛ زمین را غافلگیر کرد!
سیل در روزهای آخر فروردین 

باران بی سابقه و سیل در روزهای آخر فروردین ماه 95 بعضی 
از مناط��ق ای��ران را غافلگی��ر کرد. لرس��تان، دزف��ول و ایالم از 
ش��هرهایی بودند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر سیل 
ش��دند اما با اقدام��ات به موقع اورژانس و آمادگ��ی اتاق هدایت 
عملیات بحران تلفات انسانی بسیار کمی را شاهد بودیم که در 
همین راس��تا رئیس اورژانس کش��ور، امین صابری نیا و محمد 
س��رور، معاونت فنی اورژانس کش��ور از مناطق سیل زده بازدید 
کردند و طبق گزارش مس��ئولین خسارات وارده ناشی از سیل 
هنوز به طور دقیق برآورد نش��ده اما بیش��تر خس��ارات به بخش 

کشاورزی و باغات وارد شده است.
دکتر صابری نیا که در  روز شنبه 28 فروردین به منظور بازدید 
از مناط��ق س��یل زده ب��ه اس��تان لرس��تان س��فرکرده اس��ت در 
خص��وص پیامده��ای این س��یل گف��ت: ب��ه دنب��ال بارش های 
روزهای اخیر و جاری ش��دن سیل در اس��تان لرستان جمعیت 
زی��ادی از لحاظ تأمین آب ش��رب دچار مش��کل ش��دند که این 
جمعی��ت از طری��ق تانک��ر و در م��واردی ب��ا روش های��ی ب��دون 

هماهنگی از نظر بهداشتی آب رسانی می شوند.
صابری نیا افزود: با توجه به امکان ش��یوع بیماری هایی که از 
طری��ق آب ه��ای آل��وده ام��کان اپیدمی ش��دن  دارن��د معاونت 
بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی باید آب رس��انی های بدون 
هماهنگی را مورد کنترل و بازرس��ی قرار دهد و تأمین آب سالم 
موردنیاز مناطقی که سیس��تم آب رس��انی آن ها قطع شده است 

در اولویت قرار گیرد.
رئیس اورژانس کشور گفت: سیل رخ داده از نظر پیش بینی و 
پیش��گیری قابل توجه اس��ت چراکه با توجه به وضعیت اقلیمی 
اس��تان لرس��تان و ب��ا اطالع رس��انی های به موقع��ی که صورت 

گرفته بود کمترین میزان خسارات جانی را در پی داشت.
امین صابری نیا اضافه کرد: این نکته بیانگر این اصل اس��ت 
که در صورت اقدامات مؤثر پیشگیرانه در مواقع قابل پیش بینی 
برخ��ی ح��وادث بحران��ی می ت��وان می��زان خس��ارات را به طور 
چش��مگیری کاه��ش داد و ب��ه دنب��ال آن از هزینه ه��ای دول��ت 

کاست.
رئیس اورژانس کشور با اشاره به افزایش تعداد آمبوالنس ها و 
بالگرده��ای اورژان��س هوایی در س��ال آینده گفت: ب��ا توجه به 
وجود مناطق س��خت گذر در استان لرستان یکی از برنامه های 
ما در سال آینده افزایش تعداد بالگردهای هوایی در این استان 

است.
صاب��ری نی��ا افزود: تع��داد دو بالگرد س��ال آینده ب��ه مجموع 
بالگرده��ای اورژان��س هوایی در مرکز اس��تان لرس��تان افزوده 
می شود تا در مواقع نیاز و ضروری توان پوشش مناطق بیشتری 

را داشته باشند و بتوانند به موقع وارد عمل شوند.
وی یادآور ش��د: در همین س��یل چند روز اخیر و قطع ارتباط 
زمینی شماری از روستاهای سیل زده لرستان، دو مادر باردار و 
یك بیمار دچار سکته مغزی به کمك نیروهای امدادی اورژانس 

هوایی به مراکز درمانی انتقال یافتند.

در  اورژانــس  شایســته  خدمــات 
بزرگ ترین اعتکاف جوانان کشور

آئی��ن معن��وی و پرفی��ض بزرگ تری��ن اعت��کاف 
جوانان کشور باش��کوهی خاص در شیراز برگزار شد. هرچند در 
س��طح اس��تان فارس 500 مس��جد میزبان معتکفان بودند اما از 
همان س��اعت نخس��ت صف های طویل��ی درب ورودی مس��جد 
ش��هدای شیراز دیده می ش��د و پذیرش معتکفان برای حضور در 

بزرگ ترین اعتکاف جوانان کشور تا سحر ادامه داشت.
برای برپایی هر چه بهتر و برای رفاه بیشتر معتکفان در سه روز 
نهاده��ای مختلف��ی دست به دس��ت ه��م دادند که یک��ی از آن ها 
اورژان��س ب��ود و در ط��ول این س��ه روز در کنار معتکف��ان حضور 
داش��ت. به گ��زارش خبرنگار یک یک پنج، حس��ن همتی، مدیر 
رواب��ط عموم��ی اورژانس فارس، به تش��ریح خدماتی ک��ه در ایام 
اعتکاف امس��ال به معتکفان در شیراز ارائه شد پرداخت و اظهار 
داشت: 29 نفر تکنسین اورژانس به صورت مستقیم در طی این 
مراس��م 36 مسجد ش��یراز را پوش��ش دادند و 60 نفر از کارکنان 

اورژانس نیز غیرمستقیم در خدمت معتکفان بودند.
مدیر روابط عمومی اورژانس فارس با اشاره به اینکه 5 دستگاه 
آمبوالن��س نی��ز در مکان های��ی ک��ه بیش��ترین ازدحام و ت��ردد را 
داش��تند در طی این س��ه روز به صورت 24 س��اعته مستقر شدند 
گفت: با توجه به اینکه در برخی از مساجد ازجمله مسجد شهدا 
و مس��جد عتیق ش��یراز ازدحام جمعیت بس��یار زیاد بود الزم بود 
تعداد نیروی بیش��تری حضورداشته باشند اما در برخی مساجد 
نی��ز جمعیت کمتری معتکف بودند، ازای��ن رو پایگاه های اطراف 
مس��اجد، تکنس��ین ها و اتوب��وس آمبوالنس ها نی��ز به صورت 24 

ساعته در حالت آماده باش بودند. 
به گفته همتی در ایام اعتکاف امسال بیش از یک هزار و 700 
مورد مراجعه به اورژانس صورت گرفته است که از این تعداد تنها 
9 مورد به مراکز درمانی منتقل ش��دند. بیشتر مراجعات به دلیل 
س��رگیجه، س��ردرد و ضع��ف عموم��ی ب��وده ک��ه با چ��ک کردن 
فشارخون، وصل سرم و تجویز دارو مشکالت افراد برطرف شده 

است.

به گزارش روابط عمومی اورژانس قزوین س��اعت 10:45صبح روز سه ش��نبه 31 فرودین ماه امس��ال مأموریتی مبنی بر بیهوش شدن آقای 54 ساله به دیسپچ 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی معلم کالیه اعالم شد.

عدنان مهرش��اد و بهروز زمانی، تکنس��ین های پایگاه فوریت های پزش��کی معلم کالیه، پس از گذشت یک دقیقه به محل رس��یدند و پس از کنترل عالئم حیاتی 
اولیه متوجه ایس��ت قلبی-ریوی فرد موردنظر ش��ده و ش��روع به احیای شخص نمودند که پس از انجام سه چرخه احیا و سه بار شوک الکتریکی بیمار احیا شده و 

عالیم حیاتی وی پایدار گشت.
به دلیل مسافت طوالنی تا بیمارستان و نیاز فوری بیمار به انجام اقدامات تکمیلی درمانی، با اورژانس هوایی ارتباط برقرار شد و اورژانس هوایی پس از گذشت 

17 دقیقه در محل حاضر و بیمار به مرکز درمانی منتقل شد.

در  ارتباط��ات  خ��ودروی 
مأموریت ه��ا، مانورها، حوادث و 
مورداس��تفاده  بحرانی  ش��رایط 
ق��رار می گی��رد. این خ��ودرو در 
ش��رایط ویژه با س��امانه هایی ازجمل��ه ارتباطات 
UHF-VHF، تکرارکننده ه��ای رادیوی��ی، مرکز 
اینترن��ت  داخل��ی،  تلف��ن  خط��وط  ب��ا  تلف��ن 
ماهواره ای، ریپیتر سیگنال تلفن همراه، خطوط 
تلف��ن ماه��واره ای، پوش��ش اینترن��ت از طری��ق 
فّن��اوری WIFI در س��طح  منطق��ه، قابلی��ت ب��ه 
اش��تراک گذاری امکان��ات ارتباط��ی در س��طح 
 ،SIP منطقه تحت پوش��ش، سیس��تم پیجین��گ
تصویرب��رداری هوایی، س��رویس های تله متری و 
پرینت��ر  و  فاک��س  دور،  راه  از  مانیتورین��گ 
برق رس��انی  سیس��تم  رایان��ه ای،  دس��تگاه های 
ترکیبی UPS و انرژی خورشیدی و ژنراتور، دکل 
پنوماتیک، امکانات رفاهی ازجمله تخت تاش��و، 
گاز رومی��زی، تلویزی��ون، سیس��تم س��رمایش و 
گرمایش و دیگر امکانات مخابراتی  و الکترونیکی 
از تیم های عملیاتی مستقر در مناطق بحران زده 
حمای��ت می کن��د ازاین رو الزم اس��ت ه��ر یک از 
مراکز اورژانس کش��ور به چنین خودرویی مجهز 

باشند.
علیرض��ا سیاس��ر، مس��ئول واح��د ارتباط��ات 
از  خ��ود  ک��ه  زاب��ل  اورژان��س  مرک��ز  رادیوی��ی 
تکنسین های خوب این مرکز است نبود خودروی 
ارتباط��ات را به خوب��ی ح��س کرده و ب��ا توجه به 
کمبود اعتبار الزم برای تأمین خودرو توسط مرکز 
با چند تن از همکاران خود دس��ت به کار ش��ده و 
یک خودروی ارتباطات و مدیریت بحران طراحی 

کرده و ساخته است.
وی به حضور خ��ود در مانوری که چندی پیش 
در جیرفت برگزار شد اشاره کرد و گفت: با توجه 
به اینکه زابل در منطقه مرزی کشور واقع شده و با 

کشورهایی همچون پاکستان و افغانستان هم مرز 
است ممکن است با مش��کالتی ازجمله اختالل 
در زیرس��اخت های ارتباطی روبه رو شود ازاین رو 
باید پیش بینی چنین شرایط را داشت همچنین 
استان سیس��تان و بلوچس��تان زلزله خیز است و 

بیشتر به خودروی ارتباطات نیاز دارد.
سیاس��ر دراین باره اظهار داش��ت: ب��ا توجه به 
اینک��ه تأمی��ن هزین��ه ی��ک دس��تگاه خ��ودروی 
ارتباطات برای دانشگاه علوم پزشکی زابل بسیار 
زیاد بود بن��ده و تعدادی از هم��کاران تصمیم به 
ساخت و راه اندازی خودروی ارتباطات و مدیریت 

بحران گرفتیم.

وی افزود: به دلیل محدودیت امکانات در مرکز 
اورژانس زابل نمی  شد یک دستگاه آمبوالنس را 
از چرخه خدمات خارج کرد ولی در این مرکز یک 
آمبوالنس اسقاطی وجود داشت که عمال از رده 
خارج شده بود و برای ساخت خودروی ارتباطات 
مورداس��تفاده قرار گرفت. موت��ور این آمبوالنس 
توس��ط کارکنان واحد نقلیه اورژانس زابل تعمیر 
اساسی و پس ازآن خودرو صافکاری و رنگ آمیزی 

شد.
به گفته مسئول واحد ارتباطات رادیویی تجهیز 
خودروی ارتباط��ات هزینه زی��ادی دارد ازاین رو 
تجهیزات را خودمان تأمین کردیم. به عنوان مثال 

یک عدد موتوربرق که بدون استفاده در دانشگاه 
عل��وم پزش��کی زابل بود ب��رای اس��تفاده در این 
خودرو در نظر گرفته شد به نحوی که پس از تعمیر 
ب��ا یک ریل کش��ویی ب��ر روی خودرو تعبیه ش��د. 
یخچال موردنیاز برای این خودرو از کانکس هایی 
که درگذش��ته پایگاه اورژانس بودند تأمین شد و 
کمتری��ن هزین��ه ب��رای تأمین تجهی��زات در نظر 
گرفت��ه ش��د زی��را تأمی��ن ل��وازم ارتباط��ی مانند 
بی س��یم، تلف��ن و دورن��گار ماه��واره ای هزین��ه 

بیشتری در برداشت.
تکرارکنن��ده ای��ن خ��ودرو ه��م ب��ا واحده��ای 
ام��دادی و هم ب��ا واحدهای مدیریت��ی در مواقع 
بح��ران ارتباط دارد و برای ای��ن خودرو دوربینی 
تعبیه ش��ده ک��ه در مانوره��ا و در مواق��ع بحرانی 

تصاویر موردنیاز را ضبط می کند.
وی بابی��ان اینکه برای نصب دکل MRT یازده 
متری این خودرو مجبور به برش سقف آن شدیم 
خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن کار به عالوه زیباس��ازی 
داخل خودرو با MDF نیز توس��ط کارکنان واحد 
ارتباط��ات انج��ام ش��د. تمامی هزینه س��اخت و 
راه اندازی خ��ودروی ارتباطات و مدیریت بحران 
مرک��ز اورژانس زاب��ل 40 میلیون تومان ش��د که 
می ت��وان گفت یک س��وم قیمت مش��ابه در دیگر 
شهرها هزینه شده است. مرکز اورژانس زابل در 
بحث رادیویی و زیرساخت های آن بسیار ضعیف 
هن��وز  دارد،  مال��ی  حمای��ت  ب��ه  نی��از  و  اس��ت 
و  آنال��وگ  مرک��ز  ای��ن  رادیوی��ی  س��یگنال های 

تجهیزات بسیار فرسوده است.
تب��ادل اطالع��ات صوت��ی و دیتا با اس��تفاده از 
WIFI، تجهیز ب��ه باند UHF-VHF، 4 تا 5 خط 
تلف��ن ماه��واره ای از دیگ��ر امکان��ات خ��ودروی 
ارتباط��ات و مدیری��ت بحرانی اس��ت که توس��ط 
کارکن��ان واحد نقلی��ه اورژانس زاب��ل طراحی و 

ساخته شده است.

ساعت حدود هفت شب بود و 
آفت��اب غ��روب ک��رده ب��ود. ب��ه 
همراه آقایان میر، خوش سیما و 
از  نمایندگ��ی  ب��ه  س��رگزی، 
خانواده اورژانس زاهدان به دیدار یک خانواده 
س��ه نفره رفتی��م. نمی دانم خانه ش��ان در کدام 
منطقه ش��هری بود اما خانه ای کوچک و س��اده 

داشتند. خانه ای گرم و بامحبت اما...
آقای حسینعلی محسنی...

تازه از بیمارستان مرخص شده بود، نمی دانم 
عم��ل  خاط��ر  ب��ه  ب��ود.  ب��ار  چندمی��ن  ب��رای 
جراح��ی اش، مجبور ب��ود که به پهلوی راس��ت 
بخوابد. ما به خانه یک تکنس��ین اورژانس 115 
رفتی��م ک��ه ح��دود 9 س��ال صادقان��ه ب��ه مردم 
خدمت کرده بود و حاال بیش از پانزده سال بود 
ک��ه خ��ود نیازمند کمک ش��ده ب��ود. دریکی از 
مأموریت ه��ای اورژانس��ی ب��ه دلی��ل واژگون��ی 
آمبوالن��س در س��ال 81 تصادف ک��رده و قطع 
نخاع شده بود. تا چند سال پیش می توانست با 
ویلچر سرکار برود اما سال گذشته از روی ویلچر 
افتاد و اس��تخوان پایش را درآوردند و حاال فقط 

تخت خواب همدمش شده است.
 می گفت س��ال 73 در اورژانس 115 اس��تان 
زاه��دان اس��تخدام ش��دم. 8 س��ال سرپرس��ت 
اورژان��س یکی از شهرس��تان ها بودم و به خاطر 
ازدواج��م ب��ه ایرانش��هر رفتم. پنج س��ال پس از 
ازدواجم��ان زمانی که به دلیل کمبود نیرو، پنج 
حی��ن  در  ب��ودم،  ش��یفت  یکس��ره  پش��ت  روز 
مأموری��ت تصادف کردم. پزش��کان ابتدا گفتند 
ش��وک نخاعی است و درمان می شوم اما پس از 
چن��د م��اه آب پاک��ی را روی دس��تم ریختن��د و 
گفتند قطع نخاع ش��ده ام. باورش بسیار سخت 
ب��ا  و  بنش��ینم  خان��ه  در  نب��ودم  حاض��ر  ب��ود. 
پیگیری های��ی که همس��رم انجام داد توانس��تم 
مس��ئوالن را راضی کنم که در بخش دیگری از 
اورژانس با ویلچر سرکار بروم اما از سال گذشته 
پ��س از افتادن از روی ویلچر رس��ما ازکارافتاده 

شدم.
همس��رم فقط 5 س��ال در کنار مرد رؤیاهایش 
زندگ��ی ک��رد و ازآن پ��س مجب��ور ش��د از م��ن 
پرس��تاری کند و پس��رم تنها در دو سال نخست 
زندگ��ی معن��ای گرمی آغ��وش پ��در را فهمید و 
ازآن پ��س خیلی زود مجبور ش��د من را به دوش 
بکش��د و به جای بهره مند شدن از حمایت پدر، 

عصایی برای پدر شود.
خانمم یک همسر و پرس��تار نمونه است و بنا 
بر اجبار پرس��تاری را به گونه ای یاد گرفته است 
که پرس��تاران زیادی در بیمارس��تان از او نکات 

پرس��تاری را آموختند. نمی دانم چ��را این گونه 
اس��ت ک��ه هم��واره انس��ان های مظلوم بیش��تر 
آس��یب می بینند و مورد غض��ب قرار می گیرند، 
ام��روز آرزویم این اس��ت که کاش می توانس��تم 

روی ویلچر بنشینم!
 لی��ال محس��نی، دخترعم��و و همس��ر آق��ای 
هن��وز  اس��ت.  مدرس��ه  ناظ��م  محس��نی، 
چندکلمه ای با او حرف نزده بودم که اش��ک در 
چشمانش جمع ش��د، می گفت 15 سال است 
ک��ه تمام بار زندگی را به دوش می کش��م و تمام 
این پانزده س��ال را در مس��یر خانه و بیمارستان 
س��پری ک��ردم. تم��ام بیمارس��تان های ایران را 
رفته ایم، آن قدر بیمارستان رفته ایم که پزشکان 
حس می کنند ما از اعضای فامیلش��ان هستیم. 
آقای محس��نی زخم بستر گرفته است و تاکنون 
چندین بار به دلیل زخم بستر عمل شده است.

همس��رم یک تکنسین اورژانس بود و به دلیل 
کمب��ود نیرو پش��ت فرمان نشس��ته بود، پش��ت 
فرمان ماش��ینی که پس از تصادف گفتند بیمه 

نبوده اس��ت و ن��ه دیه ای به او تعل��ق گرفت و نه 
حق بیمه ای به ما پرداخت کردند. وس��ایلی که 
برای آقای محس��نی الزم اس��ت ج��زء کاالهای 
پزشکی محس��وب می ش��ود و بیمه هزینه آن را 
متقبل نمی ش��ود. بارها مجبور شده ام از فامیل 
ب��رای خری��د وس��ایل موردنیاز درمان همس��رم 
ق��رض بگی��رم و گاه��ی اوقات ب��رای عمل های 
جراحی مجبور ش��دم بیش از حق پزش��ک پول 
پرداخ��ت کردم. حتی س��ال 81 ع��الوه بر پول 
عم��ل، س��ه میلی��ون توم��ان پ��ول غیررس��می 
پرداخت کنم تا عمل انجام ش��د. کاش حداقل 
یک خان��ه داش��تیم ک��ه کم��ی خیال��م راح��ت 
می ش��د؛ اما در خانه اجاره ای هستیم خانه ای 
که یک بار س��قف آن روی تخت همس��رم ریخت 
که خوشبختانه ایشان روی ویلچر نشسته بود و 
در امان ماند. تاکنون حمایت جدی از ما نشده 
اس��ت و حت��ی چندی��ن ب��ار حقوقم��ان را قطع 
کرده ان��د و ب��ا ه��زار زحم��ت توانس��ته ام مجوز 
بگیری��م و ب��از حقوق به ما تعل��ق گیرد، حتی به 

دیدار هم نمی آیند و در این پانزده س��ال ش��اید 
دو بار از طرف اورژانس به دیدن همس��رم آمده 
باش��ند، این که ح��س کنی همه ت��و را فراموش 

کرده اند بسیار سخت است.
فرزندم زمانی که کالس س��وم دبستان بود از 
من پرسید مس��افرت چیست؟ نمی دانستم چه 
جوابی به او بدهم. به جای آن که آغوش گرم پدر 
را ح��س کن��د، تکیه گاهی برای پ��در و خانواده 
ش��ده اس��ت، دلم به حقوق نصف و نیمه ای که 
می گیرد خوش است. هیچ نهادی با کارکنانش 
این گونه رفتار نمی کند، مگر در اسالم نگفته اند 
ک��ه اگر در هن��گام کار مصدوم یا مرحوم ش��وی 
بای��د جانب��از ی��ا ش��هید محس��وب ش��وی؟ کار 
اورژانس خدماتی اس��ت و کارکن��ان این ارگان 
به ص��ورت رایگان به مردم خدم��ت می کنند اما 
زمانی که خودش��ان آن هم در هن��گام مأموریت 
دچ��ار حادثه می ش��وند، باید با آن ه��ا این گونه 
برخورد ش��ود؟ نمی دانم از زندگ��ی چه توقعی 

دارم...
در م��دت گفت وگ��وی م��ا، س��جاد که بس��یار 
مؤدب بود و س��ختی های زندگ��ی از او یک مرد 
واقعی ساخته اس��ت، گوشه ای نشسته بود و به 
حرف های ما گوش می کرد، نظرش را راجع به 
زندگی ش��ان  ش��رایط  و  افت��اده  اتفاق ه��ای 

پرسیدم.
سجاد گفت: خداوند بنده خوبش را آزمایش 
می کند و این یک آزمایش الهی است. آزمایشی 
که باعث ش��د من خیلی زود از جمع هم س��ن و 
سال هایم جدا شوم و همواره دغدغه خانه، پدر 
و مادر، مرا زود به خانه برس��اند تا باری از دوش 
م��ادرم ب��ردارم. خیل��ی وقت ه��ا از بازی ه��ا و 
خواس��ته هایم گذش��تم، کارهایی را انجام دادم 
ک��ه ه��م س��ن و س��ال هایم انج��ام نداده ان��د و 
واژه های را می دانم که شاید به گوش هیچ کدام 
از دوس��تانم نرسیده باشد، کلمات قرص، دارو، 
ویلچر، تخت، بیمارستان و... در خانه ما عادی 

و جزئی از زندگی است.
آری، من یک خانواده واقعی را دیدم، س��جاد 
یک مرد واقعی بود و خانم یک همس��ر ایثارگر و 
مقاوم؛ و آقای محسنی که چشم انتظار دوستان 
و همکارانش بود، دردهایش��ان تمامی نداشت. 
نمی دانس��تم چ��ه بگویم؛ اما بای��د خداحافظی 
می کردی��م و از ی��ک خان��واده س��ه نفره ق��وی و 
بااراده که شاید هیچ کدام از ما به معنای واقعی 
شرایطشان را درک نمی کنیم، جدا شوم، کاری 
از دس��تم برنمی آم��د اما ق��ول دادم با نوش��تن 
حرف هایش��ان، خواسته هایشان را به مسئوالن 

منتقل کنم.

عاشقانه ای دراماتیک از خانواده یک تکنسین  اورژانس

پنجسالزندگی،پانزدهسالعاشقی...
گپ و گفتی محزون با تکنسین قطع نخاع اورژانس 115 زاهدان

به همت تکنسین برجسته زابل:

وقتیآمبوالنساسقاطی،خودروی
مجهزارتباطاتمیشود
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   به دلیل ریزش کوه در لردگان پایگاه اورژانس این منطقه آسیب دید
ریزش کوه به آمبوالنس و  پایگاه اورژانس 115 شهرستان لردگان آسیب زد.

به گزارش مس��ئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی استان چهارمحال و بختیاری طی بارش باران در تاریخ 26 فروردین ماه 1395 
کوه ریزش کرد و ریزش کوه در س��اعت 24 دیش��ب در شهرس��تان لردگان سبب آس��یب به آمبوالنس، پایگاه و خودروهای شخصی کارکنان پایگاه اورژانس 115 

کارون4 شد.
خوشبختانه هیچ یک از پرسنل آسیب ندیدند و همین امر سبب تعطیلی پایگاه شد و پرسنل به طور موقت در پایگاه منچ مستقر شدند.

پوسیدگی س��یم های برق... و 
ایست قلبی

کورش بیننده، جوان 19 ساله 
ک��ه  ج��م  شهرس��تان  اه��ل 
دانش��جوی رش��ته برق صنعتی دانش��گاه داراب 
است در روزهای پایانی اسفندماه برای تعطیالت 
نوروزی به منزل می رود. یکی از دوستانش از وی 
می خواه��د در کارهای س��اختمانی ب��ه او کمک 
کن��د. ک��ورش در حی��ن کار به دلیل پوس��یدگی 
س��یم های برق باالبر دچار برق گرفتگی ش��ده و 
روی ماسه های ساختمان در حال ساخت پرتاب 

و دچار ایست قلبی می شود.
اطرافی��ان ک��ورش بالفاصل��ه با ش��ماره 115 
تم��اس می گیرن��د و کارکنان اورژان��س در محل 
حاضرشده و عملیات احیای قلبی ریوی را انجام 

و او را از مرگ حتمی نجات می دهند.
در فاصل��ه زمان��ی که بیم��ار را به بیمارس��تان 
منتقل می کنند کورش مجددا عالئم حیاتی خود 
را از دس��ت می ده��د و در بیمارس��تان نی��ز مورد 
احی��ای قلب��ی- ری��وی ق��رار می گی��رد و ضریب 

هوشی خود را بازمی یابد.
مرگ را تجربه کردم!

در فاصل��ه 6 تا 10 دقیقه ای که کورش از محل 
حادث��ه به بیمارس��تان منتقل می ش��ود می توان 
گف��ت او مرگ را تجربه کرده اس��ت که نمی تواند 
آن حال��ت را توصی��ف کن��د، او که از چند س��ال 
گذش��ته تاکن��ون دریک��ی از هیئت ه��ای ب��زرگ 
ش��هرش خادم و کفشدار عزاداران حسینی بوده 
معتق��د اس��ت زندگ��ی دوباره خ��ود را ب��ه لطف 
خداوند و اهل بیت و به دس��تان پرتالش کارکنان 

اورژانس به دست آورده است.
پ��س از احیای کام��ل کوروش در بیمارس��تان 
توحید، تالش کارکنان بیمارس��تان توحید برای 
پیدا ک��ردن تخ��ت آی.س��ی.یو آغاز می ش��ود تا 
درنهای��ت یک تخت در بیمارس��تان اردیبهش��ت 
ش��یراز خالی ش��ده و ک��وروش ب��ه آنج��ا منتق��ل 

می شود تا مراحل درمان را سپری کند.
کورش بینن��ده که مرگ را برای مدت زمان 10 
دقیقه تجربه کرده اس��ت زندگی دوب��اره خود را 
اورژان��س  کارکن��ان  جدی��ت  و  ت��الش  مدی��ون 
شهرس��تان جم اس��ت و دراین باره می گوید: اگر 
این عزیزان زحمت نکش��یده بودند و از کنار این 
حادثه س��اده می گذشتند ش��اید من دیگر به این 
دنیا بازنمی گش��تم و برادرم و دوستم که در زمان 
حادث��ه حضور داش��تند ه��م تأیی��د می کنند که 
تکنس��ین های اورژان��س با جدیت تم��ام مراحل 

احیا را بر روی کوروش انجام داده اند.

ع��وارض پ��س از احی��ا در حال برطرف ش��دن 
است

از کورش خواستیم تا احساسش از تجربه مرگ 
را توصیف کند ولی گفت: این احس��اس را فقط 
کسی می تواند درک کند که مرگ را تجربه کرده 
باشد! وی که به دلیل استفاده از داروهای احیای 
قلبی-ری��وی دچار فراموش��ی کوتاه مدت ش��ده 
اس��ت از اینکه جان دوباره ای را از خداوند گرفته 
بسیار خوشحال اس��ت و از تمامی کسانی که در 
این زمینه تالش کرده اند ازجمله کارکنان دلسوز 
اورژانس جم و کادر درمانی بیمارستان توحید که 
برای نگاه داشتن وضعیت کورش در حالت نرمال 
از هیچ تالشی مضایقه نکردند، قدردانی و تشکر 
می کن��د. به گفته پزش��کانش فراموش��ی کورش 
موقت��ی اس��ت و او پس از مدتی س��المتی کامل 

خود را بازخواهد یافت.
را  خ��ودم  نمی ش��د  احی��ا  ج��وان  ای��ن  اگ��ر 

نمی بخشیدم
س��یروس اس��دی، تکنس��ین مرک��ز اورژان��س 
شهرس��تان جم نیز احس��اس خ��ود درب��اره این 
احیای موفق را چنین بیان می کند: احساس��ی 
که پس از نجات جان یک فرد ایجاد می شود قابل 
توصیف نیس��ت. ای��ن احیای موفق ب��ر روی یک 
جوان 19 ساله انجام شد، دوستان و برادرش که 

در محل حادثه حضور داشتند از وضعیت کورش 
ناراح��ت بودن��د و گری��ه می کردن��د. چن��د روز 
بعدازای��ن مأموریت ب��رادر کورش را دی��دم که از 
عملیات احیای قلبی-ریوی کورش تشکر کرد و 
گفت ک��ورش پ��س از بهبودی گفت��ه وقتی احیا 
شدم احس��اس کردم امام حس��ین )ع( قلبی در 

سینه من گذاشته است.
این تکنس��ین مرک��ز اورژانس شهرس��تان جم 
بیان کرد: اگر این جوان احیا نمی ش��د خودم را 
نمی بخش��یدم ب��ه همی��ن دلی��ل پ��س از انتقال 
کورش به بیمارس��تان با کادر درمانی بیمارستان 
نیز همکاری کردیم تا ای��ن جوان زندگی خود را 

بازیابد.
اس��دی از س��ختی ها و دش��واری های عملیات 
احی��ا در محل حادث��ه گفت و اف��زود: کورش در 
محیط ساخت وساز یک س��اختمان دچار حادثه 
شده بود و عملیات احیای او بر روی ماسه ها و در 
شرایطی بسیار نامناسب انجام شد و باوجوداینکه 
عملی��ات درصحنه به ص��ورت موفقیت آمیز انجام 
ش��د ام��ا در زم��ان انتقال ب��ه بیمارس��تان دوباره 
کورش دچار مش��کل ش��د و عالئم حیاتی وی از 
دست رفت. با توجه به اینکه فاصله محل حادثه تا 
بیمارس��تان زیاد نبود انتقال به موق��ع انجام و در 

بیمارستان عملیات احیا کامل شد.

برای احیای بیماران تجهیزات کافی نداریم
وی درباره مشکالت مرتبط با این حوزه گفت: 
ب��ا توجه به اهمی��ت و ضرورت احی��ا در اورژانس 
پیش بیمارس��تانی الزم است مسئوالن اورژانس 
و  دهن��د  بیش��تری  اهمی��ت  مس��ئله  ای��ن  ب��ه 
آموزش ه��ای الزم به صورت دوره ای ارائه ش��ود. 
این تکنسین مرکز اورژانس شهرستان جم بابیان 
فیزیک��ی  و  س��خت افزاری  امکان��ات  اینک��ه 
ب��ا  اورژان��س ج��م در مقایس��ه  آمبوالنس ه��ای 
آمبوالنس ه��ای خصوص��ی فع��ال در این منطقه 
بسیار ناچیز است عنوان کرد: پایگاه هایی نیز در 
این منطقه هستند که حتی دستگاه هایی مانند 
از  بس��یاری  ش��اید  و  ندارن��د  الکتروش��وک 
عملیات ه��ای احیا که ناموفق هس��تند به همین 

دلیل باشد.
اسدی همچنین به یک عملیات احیای قلبی و 
ری��وی موفق دیگر چن��د روز پس ازای��ن عملیات 
اشاره و بیان کرد: در آن مأموریت، عملیات احیا 
به صورت موفق درصحنه حادثه انجام شد و بیمار 

با وضعیت مناسب به بیمارستان منتقل گردید.
استرس قبل از احیا یک امر طبیعی است

حسین بابایی پور، تکنسین  دیگر این مأموریت 
احی��ای موف��ق، درب��اره ک��ورش بینن��ده اظهار 
داش��ت: وقتی به صحنه حادثه رس��یدیم و باالی 
سر مریض حضور پیدا کردیم ترس و دلهره ای که 
تمام��ی تکنس��ین ها در چنین مواقع��ی دارند در 
وجود من هم بود، بااین حال عملیات احیا را آغاز 
کردی��م و به مح��ض اینکه پ��س از اولین ش��وک، 
عالئم حیاتی کورش بازگشت احساس شکوفایی 
نیز در ما ایجاد ش��د. وی فعالی��ت در اورژانس را 
همراه با اس��ترس می داند زیرا کارکنان اورژانس 
باید جان اف��راد را در مقابل جمعیتی از مردم که 
نگران حال مصدوم هستند نجات بدهند و باجان 

مصدومان و بیماران سروکار دارند.
گریه شوق اطرافیان از احیای موفق

بابایی پ��ور افزود: امکان��ات آمبوالنس ما کامل 
نیس��ت بااین وجود درصحنه حادثه کورش عالئم 
حیاتی خود را بازیافت و پس ازآن در زمان انتقال 
به بیمارس��تان عالئم حیاتی خود را از دست داد 
ام��ا در بیمارس��تان زندگی خ��ود را به طور کامل 
بازیاف��ت. زمانی که کورش، جان خود را بازیافت 
اطرافیانش از ش��وق گریه می کردند و این لحظه 
هرگز قابل وصف نیست، با توجه به اینکه بنده با 
کورش اهل یک محل هس��تیم هرروز که اعضای 
خانواده اش مرا می بینند از من و همکارم تش��کر 

می کنند.

• طاهره کریمی خرمی •
انتق��ال زمینی بیماران باوج��ود فواید فراوان 
همچ��ون  وی��ژه ای  محدودیت ه��ای  دارای 
محدودیت منابع برق متناوب برای استفاده در 
سیس��تم های مانیتورین��گ و غی��ره، تغیی��رات 
مکرر س��رعت و ارتعاش��ات منتقل شده از زمین 
ناهموار و خ��ودرو، محدودیت زم��ان ازنظر ُبعد 
مسافت، محدودیت ظرفیت کابین آمبوالنس ها 
و غی��ره مواج��ه اس��ت بنابراین در م��واردی که 
فاصله زیادی بی��ن محل حادثه و مراکز درمانی 
وجود دارد یا زمان نقش کلیدی در درمان بیمار 
دارد انتق��ال هوایی بیماران روش مناس��بی به 

نظر می رسد.
باوج��ود ش��رایط اقلیم��ی و وضعی��ت خ��اص 
جغرافیایی کش��ورمان، ارائ��ه خدمات اورژانس 
هوای��ی در مراکز اورژانس کش��ور ضرورت دارد 
اما تع��داد معدودی از مراکز اورژانس کش��ور از 
اورژانس هوایی برخوردارند، در این میان مرکز 
اورژان��س لرس��تان یکی از مراکزی اس��ت که از 
این خدمات بهره مند اس��ت و درزمینه اورژانس 
هوای��ی به عن��وان یک��ی از مراک��ز فعال کش��ور 

شناخته شده است.
حس��ینعلی رفائ��ی، رئی��س مرک��ز اورژان��س 
لرستان، به تشریح خدمات اورژانس هوایی این 
مرک��ز پرداخ��ت و با اش��اره ب��ه اینک��ه اورژانس 
هوایی در مهرماه س��ال 1393 در مرکز لرستان 
فعالیت خود را آغاز کرده اس��ت اظهار داشت: 
از زمانی که اورژانس لرستان فعال شده تاکنون 
319 مورد پرواز مأموریت انجام داده است. وی 
با اش��اره به اینکه در این تعداد پرواز 559 بیمار 

جابجا ش��ده است که از این بیماران 192 مورد 
مادران ب��اردار و زایمانی بوده اند، افزود: بخش 
عم��ده ای��ن مأموریت ها در مناطق س��خت گذر 
رخ داده و 50 مورد س��قوط از ارتفاع در مناطق 
کوهس��تانی ب��وده اس��ت، همچنی��ن 95 مورد 
مش��کالت قلب��ی، 74 مورد مش��کالت مغزی و 
مابق��ی یعنی 148 مورد نیز س��ایر مش��کالت را 

داشتند.
رئی��س مرکز اورژانس لرس��تان بابی��ان اینکه 
و  اس��ت  کوهس��تانی  لرس��تان  نق��اط  بیش��تر 
دسترس��ی به ای��ن مناطق ب��ا آمبوالنس زمینی 
مش��کل است تصریح کرد: برخی اوقات بالگرد 
در منطقه ای می  نش��یند ک��ه نیروهای اورژانس 

بای��د مس��افتی را ط��ی کنند ت��ا ب��ه مصدومان 
برسند.

رفائ��ی درب��اره مش��کالت مرب��وط ب��ه بالگرد 
اورژان��س هوایی لرس��تان بیان ک��رد: اورژانس 
هوایی لرس��تان بالگرد اختصاصی متعلق خود 
ندارد و بالگردی که در اختیار ماس��ت متعلق به 
هالل احمر بوده که طی یک قرارداد استیجاری 
ب��ا هالل احمر در اختی��ار اورژانس ق��رار گرفته 
اس��ت. متأس��فانه هالل احمر در ق��رارداد خود 
بن��دی را درج کرده مبنی ب��ر اینکه در مواردی 
که هالل احمر تشخیص دهد می تواند بالگرد را 
از اختی��ار اورژان��س خ��ارج کند و ای��ن موضوع 
به وی��ژه در زمان بحران س��بب بروز مش��کالتی 

برای اورژانس ش��ده اس��ت. در ای��ام تعطیالت 
نوروز 95 نیز با وجود برنامه ریزی های اورژانس 
برای خدمات دهی بالگرد، متأسفانه هالل احمر 
از اختی��ار  را  بالگ��رد  و  بن��د اس��تفاده  ای��ن  از 
اورژان��س خارج ک��رده که علی رغم نیاز ش��دید 
مردم، خدمات اورژانس هوایی لرس��تان در ایام 

تعطیالت نوروز دچار اختالل شد.
به گفته وی این بالگرد یک موتوره است و هر 
دو تا س��ه ماه نیاز به تعمی��رات دارد. این پرنده 
بیش از یک ساعت نمی تواند پرواز کند و امکان 
پرواز در ش��ب را ندارد. درحالی که بیشتر موارد 
اورژان��س مربوط به ش��ب اس��ت. همچنین این 
از 150  بی��ش  ام��کان ط��ی مس��افت  بالگ��رد 

کیلومتر را ندارد.
رفائ��ی معتقد اس��ت اگر اورژان��س هوایی در 
لرس��تان فع��ال نبود چه بس��ا مش��کالت زیادی 
ب��رای م��ردم ایجادش��ده ب��ود و 550 مصدوم و 
بیماری که ب��ا اورژانس هوایی به مراکز درمانی 
بیمارس��تان  ب��ه  منتق��ل ش��دند ش��اید هرگ��ز 

نمی رسیدند.
رئی��س مرک��ز اورژانس لرس��تان با اش��اره به 
اینک��ه ازاین پ��س اعزام بی��ن بیمارس��تانی نیز 
توس��ط بالگرد اورژانس هوایی انجام می ش��ود 
گفت: این بدان معنی اس��ت که مرکز اورژانس 
لرس��تان نی��از بیش��تری ب��ه اس��تفاده از بالگرد 
خواه��د داش��ت، هرچن��د هالل احم��ر نی��ز در 
مواقع اضط��راری به بالگرد خود نی��از دارد و با 
یک ع��دد بالگ��رد مش��کالت اورژان��س هوایی 

لرستان برطرف نمی شود.

اورژان��س آب��ادان؛ در خدم��ت راهی��ان ن��ور
در  آبـــــادان  اورژانـــــس  ویــژه  خدمــات 

یادمان هــای دفــاع مقــدس

ش��هرام مق��ام، رئی��س اورژان��س آب��ادان، در گفت و گو با 
خبرن��گار یک یک پن��ج، ب��ه تش��ریح خدم��ات ارائه ش��ده به 
مس��افران و زائران راهیان ن��ور در ایام نوروز 95 پرداخت و 
اظهار داش��ت: عالوه بر مراکزی که از قبل فعالیت داشتند 
تع��داد پایگاه ه��ا در ایام ن��وروز افزایش یافت. ب��ه گفته وی 
به طورمعمول در طول س��ال 15 پای��گاه اورژانس در آبادان 
فعال اس��ت که 5 پایگاه ش��هری و مابقی جاده ای هس��تند 
ام��ا در ایام نوروز امس��ال 4 پایگاه در یادمان ه��ای مختلف 
آب��ادان و ی��ک پایگاه در تاالب ش��ادگان و دو پای��گاه نیز در 
مراکز پرتردد راه اندازی ش��د و درمجم��وع 7 پایگاه در این 

ای��ام به منظور ارائه خدمات بهتر ب��ه م��ردم اضاف��ه ش��دند.
تمام��ی  اینک��ه  بابی��ان  آب��ادان  اورژان��س  مرک��ز  رئی��س 
نیروه��ای این مرکز در ایام نوروز در حالت آماده باش بودند 
عن��وان ک��رد: کش��یک ها به نح��وی تقس��یم بندی ش��د که 
همی��ن تعداد نیرو تمامی پایگاه ها را پوش��ش دهند. وی به 
راه ان��دازی درمان��گاه در یادم��ان والفج��ر 8 توس��ط س��پاه 
اش��اره کرد و افزود: در تعدادی از یادمان ها ازجمله دشت 
ذوالفق��اری، علقمه و ش��لمچه نی��ز آمبوالنس های اورژانس 

اس��تقرار یافتند.

 13 ت��ا   94 اس��فندماه   26 از  اینک��ه  بابی��ان  »مق��ام« 
فروردین م��اه 95 تع��داد 808 مأموری��ت توس��ط اورژان��س 
آب��ادان انجام ش��ده اس��ت خاطرنش��ان کرد: از ای��ن تعداد 
212 مأموری��ت مرب��وط به تصادفات ب��وده و در این ایام دو 

مورد فوتی درصحنه اتفاق افتاده اس��ت.
رئیس مرکز اورژانس آبادان با اش��اره به اینکه در این ایام 
8 هزار و 763 نفر در درمانگاه های اورژانس ویزیت ش��دند 
تصریح ک��رد: تمامی خدماتی که در ایام نوروز توس��ط این 
مرکز ارائه ش��ده رایگان بوده و داروها نیز رایگان در اختیار 
اف��راد قرارگرفته اس��ت. وی بابی��ان اینکه شهرس��تان های 
خرمش��هر، ش��ادگان و آب��ادان زیرمجموعه دانش��گاه علوم 
پزش��کی آبادان هس��تند تصریح کرد: این ش��هرها در طول 
س��ال به ویژه در ایام نوروز میزبان تعداد زیادی از مسافران 
در قالب اردوهای راهیان نور هس��تند و بخشی از مردم نیز 

خودش��ان به صورت آزاد به این مناطق س��فر می کنند.
رئی��س مرک��ز اورژانس آبادان گفت: با توج��ه به اینکه هر 
س��ه این شهرس��تان  ها م��رزی هس��تند و رودخان��ه و تاالب 
دارن��د و یا در کنار دریا قرارگرفته ان��د باید برای راه اندازی 
اورژان��س دریای��ی برنامه ری��زی و تالش کرد. وج��ود تعداد 
زیاد مس��افران و زائران راهیان نور همچنین تردد افراد در 
حاش��یه تاالب ه��ا، کن��ار دری��ا و وج��ود لنج ه��ا و قایق های 
مختل��ف نی��ز خود دلیل��ی دیگر در ل��زوم اورژان��س دریایی 

اس��ت.
»مق��ام« با اش��اره ب��ه اینکه در ح��ال حاضر مرک��ز آبادان 
اورژان��س دریایی ندارد اف��زود: به همین دلیل در حاش��یه 
س��احل پایگاه ه��ای اورژان��س مس��تقر هس��تند و به منظور 
ایج��اد آمادگ��ی در نیروه��ا گاه��ی مان��ور دریای��ی برگ��زار 
می ش��ود. وی بابی��ان اینک��ه راه ان��دازی اورژان��س دریایی 
مس��تلزم استفاده از قایق نجات است اظهار داشت: پایگاه 
آن باید در کنار س��احل مس��تقر ش��ود و کارکن��ان اورژانس 
دریایی و اورژانس زمینی در آن حضورداش��ته باش��ند تا در 
ص��ورت نیاز هم به مصدومانی که در س��احل ب��ه کمک نیاز 
دارند امدادرس��انی ش��ود و هم به مصدومان و بیمارانی که 

در دریا دچار مش��کل می ش��وند.

تکنسین جوان بوشهری:

اگـراحیــانمیشـدخـــودمرا
نمیبخشیدم

احیــای موفق یــک جوان 19 ســاله؛ به دســت تکنســین های پرتالش 
اورژانس جم

بالگردعاریتی!لرستانپیشتازدرآسماناورژانس
چرا اورژانس هوایی لرستان در ایام نوروز فعال نبود؟!
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نجات جان یک پیرمرد نیشابوری با تالش دو ساعته پرسنل اورژانس 115 نیشابور

در پی تماس مردم با اورژانس 115 نیش��ابور در س��اعت 15:45 روز ش��نبه 28 فروردین ماه امس��ال مبنی بر بیهوشی یک مرد 70 س��اله در یکی از روستاهای 
سروالیت، سریعا آمبوالنس پایگاه کمال الملک به محل اعزام شد.

بهمدی و محمدشاهی، تکنسین های اورژانس 115 که با فرد دچار ایست قلبی ریوی مواجه شده بودند اقدامات احیا قلبی ریوی پیشرفته شامل شوک قلبی، 
اینتوباس��یون، ماس��اژ، دارودرمانی و غیره را آغاز کردند و بیمار در ش��رایط احیا قلبی ریوی در داخل آمبوالنس به نیشابور منتقل و با ضربان قلبی خودبخودی به 

بیمارستان 22 بهمن تحویل داده شد.
در حال حاضر تمامی آمبوالنس های این مرکز مجهز به دستگاه الکتروشوکAED  است.

احیاگــران مهــرداد اوالدی تمــام 
تالششان را کردند

اورژانس 115 تهران؛ خط مقدم درعملیات 
احیای اوالدی

مهرداد اوالدی بازیکن س��ابق پرس��پولیس و اس��تقالل در سن 
سی س��الگی به علت ایست قلبی درگذشت. طی تماسی که در 
ساعت 13:48 سه ش��نبه 31 فروردین با اورژانس تهران گرفته 
ش��د س��ریعا یک دس��تگاه آمبوالنس ب��ه محل اعزام ش��ده و در 
س��اعت 13:54 به محل می رسد. بیمار جوانی سی ساله دچار 
ایس��ت قلب��ی و تنفس��ی اعالم می ش��ود. دو تکنس��ین اعزامی 
مرتضی عاشوری و علی حسنی بااینکه هیچ گونه عالئم حیاتی 
در بیم��ار مش��اهده نمی کنند ام��ا طبق دس��تورالعمل عملیات 
احیاء را ش��روع کرده و به مدت 30 دقیقه ادامه می دهند و بعد 

او را به بیمارستان شهدای تجریش منتقل می کنند.

حسین عاشوری در گفت و گو با خبرنگار یک یک پنج در پاسخ 
به این پرس��ش که مش��هور ب��ودن بیمار چه تأثی��ری درروند کار 
داش��ت گفت: م��ن عالقه ای به فوتبال ندارم و تلویزیون تماش��ا 
نمی کنم و مهرداد اوالدی را نمی شناختم و اگر هم می شناختم 
هیچ تأثیری درروند کار ما نداش��ت. جان انسان ها برای ما حائز 
اهمی��ت اس��ت و تفاوتی ندارند ک��ه آن بیم��ار دارای چه درجه 
اجتماع��ی باش��د. مثل س��ایر مأموریت ه��ا تمام ت��الش خود را 
کردیم اما بیمار از ابتدا هیچ گونه عالئم حیاتی نداشت و بعد از 
30 دقیقه تالش او را به بیمارستان منتقل کردیم و به مدت یک 
س��اعت دیگ��ر نی��ز احی��اء در بیمارس��تان ادام��ه پیدا ک��رد اما 

متأسفانه عملیات احیا کارساز نبود.
تکنس��ین دیگ��ر این عملیات علی حس��نی نی��ز صحبت های 
همکار خود را تأیید کرده و افزود: س��رعت عمل برای تکنسین 
مهم ترین فاکتور اس��ت و ما فرصت نمی کنی��م به این فکر کنیم 
که بیمار آش��نا یا غریبه اس��ت و برای تکنس��ین ها تمام بیماران 
ی��ک جایگاه دارن��د و تمام تالش خود را ب��رای نجات جان آنان 

انجام می دهیم.
دکتر علیرضا مجیدی نخس��تین پزشکی که بر بالین مهرداد 
اوالدی حاضر شد، اظهار کرد: قبل از ساعت 14 آقای اوالدی 
ف��وت کردند. نمی توان درب��اره علت م��رگ او صحبت کرد. در 
گزارش اورژانس آمده اس��ت که او عالئم حیاتی نداش��ته اما ما 
ب��رای مدت زی��ادی عملیات احیا را روی بیم��ار انجام دادیم که 
متأس��فانه نتیجه نداد. او درباره علت درگذش��ت اوالدی گفت: 
نمی ت��وان دراین ب��اره اظهارنظر ک��رد بعد از بررس��ی های الزم 
می توانی��م دراین ب��اره صحبت کنی��م، مراحل احی��ای اوالدی 
بس��یار طوالنی بود. اورژان��س 115 در زمان کمت��ر از 6 دقیقه 

خودش را بر بالین اوالدی رسانده است.
بااینکه تکنس��ین های اورژانس خط مقدم درمان هستند و در 
حادثه و اتفاقی زودتر از دیگران حضور پیدا می کنند و همیش��ه 
زحم��ات آن ه��ا نادی��ده گرفت��ه می ش��ود ام��ا صحبت ه��ای دو 
تکنس��ین حاض��ر در این عملی��ات حاکی از آن اس��ت که آن ها 
بدون توجه به هر فاکت��وری تنها برای هدف مقدس خود یعنی 

نجات جان انسان ها تالش می کنند.

 کسب مقام کشوری در حوزه بسته نرم افزاری 

عباس عاب��دی، پرس��نل ش��اغل در پایگاه 
اورژانس 115 خمینی شهر اصفهان موفق به 
کسب مقام کش��وری در جش��نواره فرهنگی 

دانشجویان شد.
عابدی ضمن اعالم کسب رتبه کشوری در 
هفتمی��ن جش��نواره فرهنگ��ی دانش��جویان 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعالم کرد: 
ارش��د  کارشناس��ی  مقط��ع  در  هم اکن��ون 
عل��وم  دانش��گاه  در  س��المندی  پرس��تاری 
پزشکی کاشان در حال تحصیل بوده و برای 
شرکت در این جش��نواره با کمک تعدادی از 
دانشجویان رشته سالمندی موفق به طراحی 
و اجرای نرم افزار اندروید سالمند سالم شده 
است. گفتنی است این نرم افزار هم اکنون بر 
روی س��ایت ب��ازار و بانام " س��المند س��الم" و 
به صورت رایگان در اختیار همه کاربران قرار 

داده شده است. 
نرم افزار س��المند س��الم باهدف ایجاد یک 
بسته آموزشی برای افراد در شرف سالمندی 
می باش��د ت��ا ب��ا رعای��ت ن��کات الزم درزمینه 
پیش��گیری از بیماری ها و ارتقا سالمت خود 

نقش فعال و مؤثر داشته باشند.

کتاب های مختلفی درباره گزارش نویسی 
در سیستم پزشکی و پرستاری نگارش شده 
اس��ت ولی کتاب اص��ول گزارش نویس��ی در 
اورژان��س پیش بیمارس��تانی به عن��وان تنها 
کتابی اس��ت که با اس��تفاده از متون مختلف 
تهیه ش��ده است. امید است کتاب فوق الذکر 
بتواند بخشی از کاستی های گزارش نویسی 
در سیس��تم اورژان��س پیش بیمارس��تانی را 

پوشش دهد.
خوانن��دگان پ��س از مطالع��ه بخش ه��ای 

مختلف کتاب قادر خواهند بود:
1. گزارش را تعریف کنند.

و  ده��ی  گ��زارش  اهمی��ت  م��ورد  در   .2
گزارش نویسی توضیح دهند.

3. نکات قانونی PCR را نام ببرند.

4. ب��ا قس��مت های مختل��ف ف��رم گزارش 
مراقبت اورژانس 115 آشنا شوند.

ب��ا  و  نام ب��رده  را  پزش��کی  خطاه��ای   .5
مجازات های مشخص ش��ده در قانون آش��نا 

شوند.
6. ان��واع قصور در سیس��تم اورژانس پیش 

بیمارستانی را ذکر نمایند.
ع��الوه ب��ر عناوین فوق، ش��رح تکمیل فرم 
گزارش مراقب��ت اورژان��س 115 نیز یکی از 
بخش های است که به کتاب فوق افزوده شده 

است.
هم��کاران گرامی برای تهی��ه کتاب مذکور 
می توانند با رواب��ط عمومی محترم اورژانس 
بندرعباس ب��ه ش��ماره 07633352067 و 

68 تماس حاصل نمایند.

مریم نعیم آب��ادی متولد 1361 
و س��اکن مشهد اس��ت. او از سال 
پی��ش  اورژان��س  وارد   1386
بیمارستانی ش��ده و کارشناسی مامایی دارد. 
تواب��ع  از  از آن در شهرس��تان قوچ��ان  پی��ش 
خراس��ان رضوی در بیمارستان مشغول به کار 
بوده و تصمیم می گیرد به مش��هد بازگردد؛ اما 
به علت نبود جای خالی به او پیش��نهاد کار در 
اورژان��س 115 داده می ش��ود و چ��ون هی��چ 
ش��ناختی از اورژان��س 115 نداش��ته ابت��دا به 
بازدی��د اورژانس م��ی رود و از نح��وه کار آن ها 
خوش��ش می آی��د و به این ترتی��ب ب��ه اورژانس 
او  از  صمیمان��ه  گفتگوی��ی  در  می پیون��دد! 
در  خ��ود  کاری  تجربی��ات  از  ت��ا  خواس��تیم 

اورژانس 115 مش��هد برای ما بگوید.
یک یک پنج: لطفا از اولین تجربه کاری خود 

در اورژان��س 115 بگویی��د.
م��ن با ی��ک تحقی��ق س��اده و به عل��ت اینکه 
می خواس��تم به مش��هد برگردم وارد اورژانس 
ش��دم و اورژان��س ه��م م��ن را به عن��وان اولین 
تجرب��ه ورود مام��ا ب��ه ای��ن سیس��تم به صورت 
آزمایش��ی پذیرفت. من اورژان��س را تا این حد 
گسترده نمی دانستم و تصورم از اورژانس یک 
تصور عام ش��بیه س��ایر مردم بود که در صورت 
نی��از ب��ا آن تم��اس گرفت��ه و آمبوالن��س اعزام 
می ش��ود و بعد که بیشتر آشنا ش��دم به کار در 

اورژانس عالقه مند ش��دم.
یک یک پنج: در کدام قس��مت های اورژانس 
فعالی��ت کردی��د و کدام قس��مت بیش��تر برای 

ش��ما جذابیت دارد؟
م��ن تقریب��ا در تم��ام قس��مت های اورژانس 
ازجمل��ه س��تاد هدای��ت، اپرات��ور خ��ط 115، 
اپراتور بی سیم و همچنین تجربه کار در بخش 
عملیات��ی بر روی کد را ه��م دارم و با ورود من 
به تدری��ج ماماه��ای دیگ��ر نی��ز وارد اورژان��س 
ش��دند که با توجه به آمار زایمان های موفق در 

آمبوالنس این نیاز احس��اس می ش��د.
یک یک پن��ج: بیش��ترین مش��کالت در مراکز 

پیام اورژانس مربوط به چه مس��ئله ای اس��ت؟
ش��اید مزاحمت تلفن��ی هنوز هم بیش��ترین 
مش��کل مرکز پیام اورژانس باشد، البته خیلی 
از مزاحمت ه��ا ش��اید به خاطر عدم ش��ناخت 
کافی اورژانس توس��ط مردم باشد که هنوز هم 
نمی دانن��د بای��د در چ��ه مواقع��ی ب��ا اورژانس 
زمین��ه  ای��ن  در  بای��د  و  بگیرن��د  تم��اس 
فرهنگ س��ازی ش��ود. در س��ال های اخی��ر ب��ا 
همکاری که نهاده��ای مختلف ازجمله نیروی 
انتظام��ی و مخاب��رات ب��ا م��ا داش��ته از حج��م 
مزاحمت ت��ا حد زیادی کاهش یافت��ه اما هنوز 

ه��م مزاحم��ت وج��ود دارد.
یک یک پن��ج: ب��ا توج��ه ب��ه اینکه ش��ما ماما 
هستید تخصصتان در اورژانس کمکی به شما 

کرده اس��ت؟

بله، ما به طور متوس��ط هفته ای 3 مورد زنان 
و زایمان داریم که تا کد برس��د سعی می کنیم 
یک س��ری کمک های تلفنی را ب��رای مددجو 
انج��ام دهی��م. اولی��ن ب��ار ی��ک م��ورد زایمان 
داش��تیم ک��ه م��ن ب��ه همراه پزش��ک ش��یفت 

توانس��تم به مادر باردار کمک کنم.

وقت��ی فهمی��د ک��ه خطر 
م��رگ دارد گریه می کرد 
که قصد مردن ندارد... 
با اصرار زیاد از او آدرس 
گرفتیم و کد اعزام ش��د 
از  قب��ل  متأس��فانه  ام��ا 
تمام  آمبوالنس  رسیدن 
ک��رده ب��ود، و م��ن هنوز 
صدای گریه هایش را به 

ی��اد دارم...

یک یک پن��ج: اگر کس��ی بخواه��د وارد مرکز 
پی��ام اورژانس ش��ود باید چ��ه مراحلی را طی 

کن��د  ؟
بع��د از موافقت باید یک س��ری آموزش های 
مرتبط را ببیند حتی اگر یک پرس��تار باس��ابقه 
باال بخواهد وارد اورژانس 115 ش��ود هم باید 
آموزش ه��ای مرتبط را ببیند چون ش��رایط در 
اورژان��س متف��اوت اس��ت و مس��تقیم ب��ا بیمار 
س��روکار ن��داری و بای��د همه چی��ز را به صورت 
شنیداری تش��خیص و عکس العمل مناسب را 
نش��ان داد. چند ش��یفت کارآموزی بر اس��اس 
کده��ا،  ب��ا  آش��نایی  س��وابق،  و  تحصی��الت 
پایگاه ه��ا،  مح��ل  عملیات��ی،  رونده��ای 
شهرشناسی )مثال در مشهد چند خیابان امام 
رضا )ع( وجود دارد و خیلی از تماس گیرنده ها 
مس��افرین و زائرین هس��تند و باید با نش��انه ها 
آدرس را پیدا ک��رد(، دوره های آموزش تریاژ و 
ط��رز برخ��ورد ب��ا تماس گیرن��ده خصوص��ا در 
مواقع��ی ک��ه ک��ودکان و نوجوان��ان هس��تند و 
اینکه تش��خیص صحت تم��اس واقعی و... اما 
اص��ل آم��وزش به ص��ورت حض��وری و تجرب��ه 

کس��ب کردن اتفاق می افتد.

در  خ��ود  کاری  تجرب��ه  از  یک یک پن��ج: 
آمبوالن��س بگویی��د.

من به خاطر عالقه ای که داش��تم درخواست 
دادم و موافق��ت کردند که چن��د ماه در بخش 
عملیات��ی کارکن��م و تجرب��ه خوبی ب��ود. اینکه 
به تنهای��ی در کابین عقب ب��ودم بار اول خیلی 
اس��ترس داش��تم اما وقتی توانستم به خوبی از 
عه��ده مس��ئولیت بیم��ار برآی��م خیل��ی ح��س 
خوب��ی داش��ت. م��دت کوتاهی کد بان��وان در 
مش��هد راه اندازی شد اما بنا بر دالیلی متوقف 

ش��د.
یک یک پنج: یک خاطره تلخ از دوران کار در 

اورژان��س 115 را تعری��ف کنی��د.
ش��اید تلخ تری��ن خاط��ره مرب��وط به س��قوط 
بالگ��رد اورژانس مش��هد باش��د؛ ام��ا در مورد 
تماس ه��ا یک جوان 18 س��اله ی��ک روز تماس 
گرف��ت و گف��ت چون ماش��ین می خواس��تند و 
خان��واده برایش��ان تهی��ه نک��رده به پیش��نهاد 
دوس��تش قرص برنج مصرف ک��رده تا خانواده 
را بترس��اند و نگران بود که خطرناک هس��ت یا 
ن��ه؟! و ه��ر چ��ه اص��رار ک��ردم ت��ا آدرس دهد 
نمی پذیرف��ت و وقت��ی فهمی��د ک��ه خطر مرگ 
دارد گری��ه می ک��رد ک��ه قصد مردن ن��دارد. با 
اصرار زیاد از او آدرس گرفتیم و کد اعزام ش��د 
ام��ا متأس��فانه قبل از رس��یدن آمبوالنس تمام 
کرده بود، و م��ن هنوز صدای گریه هایش را به 

ی��اد دارم.
یک یک پن��ج: و   ی��ک خاط��ره خ��وب؟

اینک��ه ب��ا تلف��ن باع��ث کم��ک ب��ه دیگ��ران 
می ش��ویم خ��ودش بهترین خاطره هس��ت و یا 
ص��دای گری��ه ن��وزاد بع��د از تولد وقت��ی مورد 
زایمان��ی داری��م؛ اما یک خاطره ک��ه خیلی به 
ی��ادم مانده: خانم��ی تماس گرفتن��د و گفتند 
یک ش��یء خارجی در مس��یر تنفس��ی نوزاد 7 
ماهه اش گیرکرده و خیلی بی قراری می کرد و 
متوج��ه توضیح��ات م��ن نمی ش��د به زحم��ت 
راهنمای��ی الزم را انج��ام دادم و ب��ا ش��نیدن 

صدای گریه نوزاد خیلی ذوق زده ش��دم.
یک یک پن��ج: در آخ��ر صحبت��ی اگ��ر داری��د 

بفرمایی��د.
ابت��دا از آقای وزیر تقاضا می کنم به اورژانس 
115 ای��ن خ��ط مقدم��ان درمان بیش��تر توجه 
کنند. در حال حاضر ما فکر می کنیم هم مورد 
قدرنشناسی مسئولین هستیم و هم مردم! اما 
ناامی��د نش��وند  از هم��کاران می خواه��م ک��ه 
چراک��ه خدا ش��اهد تالش م��ا و خدم��ت ما به 
ه��م  یک یک پن��ج  نش��ریه  از  هس��ت.  جامع��ه 
درخواس��ت دارم قس��مت خاط��رات و معرفی 

مراک��ز را   افزای��ش دهن��د    .

مزاحمتهایتلفنیمشکلحلنشدنیاورژانس!
گفتگویی خواندنی با مریم نعیم آبادی؛ اپراتور مرکز پیام مشهد 

معرفی نرم افزار معرفی کتاب

روی خط دیسپچ
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تولد ششمین فرزند یک مادر باردار در آمبوالنس اورژانس
روز شنبه 14 فروردین ماه امسال شهروندی در تماس با مرکز پیام 115 شهر لیکک درخواست فوریت های امدادی برای یک مادر باردار 37 ساله را اعالم کرد.

بالفاصله یک واحد امدادی از پایگاه اورژانس جاده ای ممبی به طرف روستای دورآب در منطقه ممبی شهرستان بهمئی اعزام شدند.
صادق قادرپناه و امین فاتحی، تکنسین های اعزامی پایگاه اورژانس ممبی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، بیمار را به سمت مرکز درمانی حرکت دادند.

در مس��یر انتقال مادر باردار، به دلیل پیش��رفت مراحل زایمان، تکنس��ین ها ی اورژانس با انجام اقدامات و مراقبت های اورژانسی، نوزاد پسر این مادر باردار را 
به سالمت به دنیا آوردند. 

معاون درمان وزیر بهداش��ت:
125 اورژانس جدید ســاخته می شــود

معاون درمان وزیر بهداش��ت برنامه های حوزه درمان در 
اورژانس ه��ای  وضعی��ت  بهب��ود  زمین��ه  در  را   95 س��ال 
بیمارس��تانی کشور تشریح کرد و گفت: در سال جاری در 
بخش ه��ای اورژان��س خصوص��ا در بخ��ش تری��اژ، نی��روی 
انس��انی پرس��تاری با تجربه باالی پنج س��ال به کار گرفته 

می ش��ود.
س��المت  خبرن��گار  ب��ا  گفت وگ��و  در  آقاجان��ی  محم��د 
خبرگ��زاری دانش��جویان ایران)ایس��نا( یک��ی از مهم ترین 
برنامه های حوزه درمان در س��ال 95 را افزایش دسترسی 
و حمای��ت مال��ی از بیم��اران صعب الع��الج عن��وان ک��رد و 
گفت: همچنین ارتقای ایمنی بیمار، س��اماندهی خدمات 
دندانپزش��کی، ارتقای فرایندهای خدمات اورژانس پیش 
بیمارس��تانی و بیمارس��تانی، حمایت از زوجی��ن نابارور و 
بهبود مدیریت بیمارس��تانی نیز از جمله برنامه هایی است 
که در معاونت درمان آنها را در س��ال جاری پیش می بریم.

وی اف��زود: ب��ر همین اس��اس در راس��تای بهب��ود ارائه 
و  توس��عه  بیمارس��تانی،  اورژان��س  بخ��ش  در  خدم��ات 
بهس��ازی اورژانس های بیمارس��تان های وابسته به وزارت 
بهداش��ت را در دس��تور کار قرار دادیم. بر همین اساس از 
بخ��ش   430 بهس��ازی  و  نوس��ازی  کار  دو س��ال گذش��ته 
اورژانس بیمارس��تانی را آغاز کردیم که در سال 95 نیز آن 
را ادام��ه داده و تکمیل می کنیم. از س��وی دیگر نیز 125 
بخ��ش اورژان��س جدید ب��ا ظرفیت 1700 تخ��ت در حال 

س��اخت اس��ت.
آقاجانی ب��ا بیان اینکه در راس��تای ارتق��ای فرایندهای 
خدم��ات اورژانس بیمارس��تانی قرار اس��ت در بخش های 
انس��انی  نی��روی  تری��اژ،  بخ��ش  در  خصوص��ا  اورژان��س 
پرس��تاری با تجربه باالی پنج س��ال به کار گرفته می شود، 
ادام��ه داد: همچنی��ن در س��ال ج��اری نی��روی دس��تیار 
ارائ��ه  تخصص��ی باالت��ر از س��ال دوم دس��تیاری، جه��ت 
خدم��ات تخصصی و نیروی انس��انی غیر پرس��تاری که در 
بخش اورژانس مورد نیاز اس��ت، برای ارائه خدمت به کار 

گرفته می ش��وند.
آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداش��ت ب��ا بیان اینکه در 
کن��ار این اقدام��ات، در اورژانس های ریف��رال، متخصص 
ط��ب اورژان��س بر حس��ب نی��از و ورودی بخ��ش اورژانس 
مس��تقر می شود، گفت: با این کار می توانیم جهت کاهش 
مدت زمان تعیین تکلیف بیماران زیر ش��ش س��اعت تالش 

کنی��م.
آقاجان��ی همچنین اظه��ار کرد: در کنار ای��ن اقدامات، 
جه��ت ارتق��ای کیفیت، عالوه ب��ر خرید خدم��ت از بخش 
خصوصی در زمینه مراقبت های ویژه، به کارکنان ش��اغل 

در اورژانس آموزش های جدی تر داده می ش��ود.
وی اه��داف کل��ی و اصل��ی این حوزه در س��ال جاری را 
پوش��ش فراگی��ر و دسترس��ی عادالن��ه آح��اد جامع��ه ب��ه 
خدم��ات و مراقبت های با کیفیت س��المت، حفاظت مالی 
از ش��هروندان در برابر هزینه های سالمت، ارتقای کیفیت 
خدم��ات درمان��ی و مدیری��ت بیماری ه��ا، مدیری��ت منابع 
مال��ی و افزایش به��ره وری، ارتق��ای س��طح آمادگی نظام 
س��المت در براب��ر فوریت ه��ای پزش��کی، ح��وادث و بالیا، 
س��اماندهی  ب��اروری،  س��المت  جام��ع  نظ��ام  اس��تقرار 
موسس��ات پزش��کی، اعتباربخش��ی و نظ��ارت ب��ر حس��ن 

اج��رای برنام��ه عن��وان ک��رد.

اینجا آفریقاست...!
کش��ور آفریق��ای جنوب��ی در جنوبی ترین نقطه 
کش��ور  ای��ن  وس��عت  دارد.  ق��رار  آفریق��ا  ق��اره 
1/214/000 کیلومترمربع می باش��د. در س��ال 
2008 جمعیت این کش��ور حدود 48 میلیون نفر 
گزارش ش��ده است. ش��هرهای مهم و اصلی این 
ت��اون،  کی��پ  ژوهانس��بورگ،  ش��امل:  کش��ور 
اکورهالنی، دوربان و پرکتوریاس��ت. بسیار جالب 
اس��ت بدانید کشور آفریقای جنوبی بیشتر از یک 
پایتخت دارد. ش��هرهای پرکتوریا، بلئوم فونتین، 
کی��پ ت��اون و ژوهانس��بورگ پایتخت های اصلی 
هستند. اقتصاد کش��ور به میزان زیادی بر منابع 
معدن��ی مانند طال، الم��اس و پالتینیوم وابس��ته 
اس��ت، حدود یک س��وم میزان پذی��رش بیماران 
اورژانس، از نوع ترومایی هستند )در مقایسه 12 
درصد در آمریکا و 8 درصد در انگلیس(. میانگین 
امی��د به زندگی در مردان 49 و در زنان 52 س��ال 

می باشد. میزان بروز HIV 11 درصد است.
خدمات فوریت های پزشکی توسط آتش نشانی!
تا س��ال 1990 خدمات فوریت های پزشکی در 
این کش��ور توس��ط آتش نش��انی انجام می ش��د و 
و  ابتدای��ی  بیش��تر روی مراقبت ه��ای پزش��کی 
کمک ه��ای اولیه متمرک��ز بود. در س��ال 1977، 
سیس��تم اداری چه��ار ایال��ت مس��ئولیت ارائ��ه 
خدمات فوریت های پزش��کی را بر عهده گرفتند. 
در ط��ول آن دوره هنوز در بس��یاری از بخش های 
کشور فوریت های پزشکی وجود نداشت. در سال 
1994 قوانین و مقررات اعطای مدرک تکنسین 
فوریت های پزشکی و آموزش های الزم پایه گذاری 
شد. در مقایسه با دیگر کشورهای جهان سیستم 
فوریت های پزش��کی آفریقای جنوبی در 15 سال 
از  و  اس��ت؛  پیداک��رده  زی��ادی  توس��عه  اخی��ر 
دپارتمان های آتش نشانی که کمک های پزشکی 
اولی��ه را ارائ��ه می کردند به یک سیس��تم پیچیده 
پاس��خ زمین��ی و هوایی که تم��ام نقاط کش��ور را 

پوشش می دهد تبدیل شده است.
رویکردهای کالن EMS در آفریقای جنوبی

سیس��تم فوریت های پزش��کی آفریقای جنوبی 
بیش��تر ب��ه آمریک��و- انگلن��د ش��باهت دارد تا به 
فرانک��و- ژرم��ن. خدم��ات فوریت های پزش��کی، 
آتش نشانی و پلیس توسط ایاالت آفریقای جنوبی 
تأمی��ن می ش��ود. در این کش��ور اس��تقرار پایگاه 
اورژانس و آتش نشانی در یک مکان معمول است 
ام��ا ه��ر دو به ص��ورت مس��تقل کار می کنن��د. دو 
نام ه��ای  ب��ه  خصوص��ی  آمبوالن��س  ش��رکت 
Netcare911 و ER24 ه��م وج��ود دارد ک��ه در 
سطح کش��ور خدمات مختلفی را ارائه می دهند. 
آمبوالن��س داوطلبان��ه صلی��ب س��رخ  خدم��ات 
)هالل احمر( و آمبوالنس سنت جان )NGO( نیز 
ش��رکت های  می پردازن��د.  خدم��ات  ارائ��ه  ب��ه 
خصوص��ی آمبوالن��س و س��ازمان های داوطل��ب 
بایس��تی طبق اس��تاندارهای ملی و ب��ا کارکنان 
مشابه بخش دولتی خدمات خود را ارائه نمایند. 
ش��رکت های خصوصی و س��ازمان های داوطلبی 
مانن��د صلی��ب س��رخ، دیس��پچ ج��دا دارن��د و با 
اورژانس ملی شماره مشترکی ندارند. در بسیاری 
از نواح��ی داوطلب��ان نی��ز بخش��ی از خدم��ات 

فوریت های پزشکی را ارائه می کنند.
سطوح خدمات فوریت های پزشکی در آفریقای 

جنوبی
خدمات فوریت های پزشکی در سه بخش پایه، 
میان��ی و پیش��رفته فراه��م می ش��ود. تکنس��ین 
فوریت ه��ای پزش��کی دو س��ال دوره دیده اند، اما 
پارامدیک ها چهار سال دوره می بینند. کارکنان 
ALS معموال در وس��ایل نقلیه با پاسخ سریع کار 
می کنن��د ت��ا زمان های پاس��خ را بهبود بخش��ند. 
کارکنان پیش��رفته برای حمایت آمبوالنس ها در 
تمام��ی مأموریت های با اولویت ی��ک )کد قرمز یا 
اع��زام  آس��یب دیدگی ها(  و  بدح��ال  بیم��اران 
می ش��وند. ارائ��ه خدم��ات فوریت های پزش��کی 
به ش��دت تحت تأثیر جمعیت )مخصوصا س��طوح 
اجتماعی- اقتصادی( می باش��د. خدمات بخش 
عمومی پرس��نل ک��م، منابع مح��دود و تجهیزات 
فرسوده ای دارد. تمامی ایالت ها برای استفاده از 
سیس��تم فوریت های پزش��کی در انتقال بیماران 
کلینیک ه��ا  و  بیمارس��تان ها  ب��ه  س��رپایی 
مش��کل دارند؛ و بیماری ها و آس��یب های خفیف 
سیس��تم را دچار مش��کل می کند. برای حل این 
مش��کل، آموزش جامعه، انتقال بیماران توس��ط 

خ��ود اف��راد و خودروه��ای انتق��ال بیم��ار پایه ی 
بیشتری موردنیاز است.

هدف آینده این کش��ور رس��یدن به نسبت یک 
آمبوالنس به ازای هر ده هزار نفر جمعیت است. 
در منطق��ه کیپ تاون ش��رقی جمعی��ت زیادی در 
مناطق روس��تایی زندگی می کنند؛ اما سیس��تم 
فوریت های پزشکی در این مناطق دارای پرسنل 
کم، خودروهای فرسوده، شبکه جاده ای ضعیف 

و مراکز درمانی محدود است.
جایگاه بخش خصوصی

بخ��ش خصوصی تنه��ا 20 درص��د جمعیت را 
تحت پوش��ش خود دارد درحالی ک��ه بیش از 70 
درص��د مناب��ع و امکان��ات تح��ت اختی��ار بخ��ش 
خصوصی اس��ت. بخ��ش عمومی ب��ه 80 درصد 
افراد جامعه خدمات ارائه می دهد. این 80 درصد 

اغلب فقیر، تهی دست و آموزش ندیده هستند.
هزینه های فوریت های پزش��کی بر عهده دولت 
اس��ت. ب��ه عل��ت مش��کالت بودج��ه ای و وج��ود 
تجهی��زات قدیمی در مناطق روس��تایی خدمات 
فوریت پزشکی مناسبی ارائه نمی شود. بیمارانی 
ک��ه درآم��د آنان کمت��ر از حد آس��تانه می باش��د، 
به صورت رایگان خدمات فوریت های پزش��کی را 

دریافت می کنند.
مرکز ارتباطات و دیسپچ ها

ب��ا گرفت��ن ش��ماره 10177 برای ش��ماره های 
ثابت ی��ا 112 ب��رای گوش��ی های هم��راه، مرکز 
ارتباطات محلی فوریت های پزشکی پاسخ گوی 
درخواس��ت کم��ک مردم اس��ت. تا س��ال 2005 
آم��وزش رس��می ب��رای اع��زام کننده ه��ای مرکز 
ارتباط��ات فوریت های پزش��کی وجود نداش��ت. 
برخی از مراکز ارتباطات برای تریاژ تلفنی و اعزام 
آمبوالنس ها از نرم افزارهای کمکی نیز اس��تفاده 

می کنند.
آموزش

تابه ح��ال ب��رای تربی��ت تکنس��ین فوریت های 
پزشکی سه س��طح مختلف آموزش در دوره های 

کوتاه وجود داشته است:
دس��تیار آمبوالنس پایه: دارای مدرک حمایت 
حیات پایه و تقریبا برابر با تکنس��ین پایه اورژانس 
آمری��کا اس��ت، حداق��ل مدرک��ی ک��ه کارکن��ان 
فوریت ه��ای پزش��کی آفریق��ای جنوب��ی دارن��د. 
و  س��خنرانی  س��اعت   160 ش��امل  آم��وزش 
شبیه س��ازی )حداق��ل دو م��اه( اس��ت. محتوای 
دروس ش��امل آناتومی و فیزیولوژی، حمایت پایه 
حی��ات )ش��امل احیای قلبی ری��وی و کمک های 

اولی��ه(، مراقبت ه��ای اورژان��س، ب��ه کار ب��ردن 
تجهی��زات آمبوالن��س )ش��امل AED( و قوانی��ن 
مختلف پزشکی، آزادسازی مصدومین، اکسیژن 
درمان��ی، اتونوکس، ش��ارکول فعال اس��ت. آن ها 
همچنین قادر به اجرای گلولز وریدی، گرفتن راه 
وری��دی، اس��تفاده از دفیبریالتورهای دس��تی و 
آماده کردن نبوالیزر برای بیماران آسمی هستند.
دس��تیار اورژانس آمبوالنس: همانند تکنسین 
میانی آمریکاس��ت، اما نس��بت به آن مهارت های 
بیش��تری دارد. افراد متقاضی این دوره بایستی 
حداقل هزار ساعت تجربه کاری به عنوان دستیار 
آمبوالن��س پای��ه را داش��ته باش��ند و در امتح��ان 
ورودی موف��ق گردند. این دوره س��ه تا چهارماهه 
اس��ت. آموزش در این دوره ش��امل 470 س��اعت 
و  س��خنرانی  آن  س��اعت   240 ک��ه  می باش��د 
شبیه سازی عملی و 230 ساعت یادگیری تجربی 
است. در این دوره تکنیک های مختلف تهاجمی 
مانن��د درم��ان وری��دی، کریکوتیروئیدوتوم��ی با 
نیدل، دادن مایعات کریستالوئید، گلوکز وریدی، 
آسپرین خوراکی و استفاده از دفیبریالتور دستی 

برای درمان دیس ریتمی های کشنده.
دس��تیاران مراقبت های ویژه )CCA(: س��طح 
بعدی فوریت های پزشکی دستیاران مراقبت های 
ویژه می باشند. آن ها به عنوان پارامدیک شناخته 
می شوند و حداقل به مدت نه ماه آموزش دیده اند 
و عالوه بر مهارت های قبلی توانایی انجام حمایت 
حی��ات قلبی پیش��رفته، حمایت حی��ات ترومای 
پیش��رفته و حمای��ت حیات پیش��رفته اطف��ال را 
دارند. فرد دارای این مدرک می تواند مدیریت راه 
هوایی پیشرفته و تجویز برخی داروها را به دست 

بیاورد.
پارامدیک های کامال مستقل از پزشک

در حال حاضر یک سیس��تم جدید آموزشی در 
حال رش��د و پیشرفت می باش��د. در این سیستم 
تکنس��ین های فوری��ت پزش��کی دوره آموزش��ی 
دوس��اله را طی می کنند و سپس عنوان تکنسین 

میانی را کسب می کنند.
هدایت پزش��کی: در سیس��تم قدیمی، تمامی 
س��طوح مختل��ف کارکن��ان فوریت های پزش��کی 
بایستی برای انجام اقدامات پزشکی زیر نظر یک 
پزش��ک کار می کردند. حت��ی پارامدی��ک ها نیز 
ب��رای اج��رای داروه��ای اورژانس نیاز به کس��ب 
اجازه از افس��ر پزشکی ناظر )یک پزشک باتجربه 
مراقبت های اورژانس( داش��تند؛ اما در سیس��تم 
جدی��د، تکنس��ین های مراقبت ه��ای اورژانس و 

کارورزه��ای مراقبت ه��ای اورژان��س ب��ه می��زان 
قابل توجهی اجازه کار )به صورت مستقل( دارند. 
البته دستورالعمل ها هنوز وجود دارند و مشاوره با 
پزش��ک می تواند به عنوان یک انتخاب باشد؛ اما 
مش��ابه پارامدیک های انگلس��تان، تکنس��ین ها 
می توانند کامال مس��تقل باش��ند. در حال حاضر 
بیش��تر کارکن��ان فوریت های پزش��کی به صورت 
مس��تقل کار می کنند و طبق دس��تورالعمل های 
طراحی شده )پروتکل آفالین( مجاز به استفاده از 
داروها هستند. برخی از سیستم های فوریت های 
پزش��کی، مخصوص��ا در بخ��ش خصوص��ی ب��ه 
تکنس��ین به طور کامل استقالل نمی دهد و هنوز 
مق��داری از کنترل پزش��کی را باق��ی می گذارند 
و  صحن��ه  درمان��ی  توصیه ه��ای  در  )مخصوص��ا 

تصمیم گیری های پزشکی(.
نقلیه در اورژانس آفریقای جنوبی

 وس��ایل نقلیه زی��ادی در فوریت های پزش��کی 
آفریقای جنوبی اس��تفاده می شود. این خودروها 
می توانن��د بزرگ و یا کوچ��ک، جدید و یا قدیمی 
باش��ند. در ح��ال حاضر اس��تاندارد خاصی برای 
طراح��ی آمبوالن��س وج��ود ن��دارد؛ ام��ا برخ��ی 
ی��ا  و  اروپای��ی  اس��تانداردهای  ب��ا  آمبوالنس ه��ا 
آمریکایی مطابق می باش��د. برخ��ی آمبوالنس ها 
و  اروپای��ی   1789  CEN اس��تانداردهای  طب��ق 
 1822-KKK اس��تانداردهای  طب��ق  برخ��ی 
و  موتورالن��س  همچنی��ن  هس��تند.  آمریکای��ی 
موتوره��ای حمل کننده برانکارد نیز وجود دارند. 
در حال حاضر آمبوالنس های با س��ن باال در حال 

تعویض با آمبوالنس های استاندارد باالست.
زمان های پاسخ

در ح��ال حاض��ر زمان پاس��خ اس��تانداردی در 
سیستم آفریقای جنوبی وجود ندارد. اگرچه زمان 
پاسخ 15 دقیقه برای تماس های بیماران بدحال 
در نواح��ی ش��هری قابل قبول اس��ت. زمان های 
پاس��خ زی��ر 40 دقیق��ه در نواح��ی روس��تایی نیز 
ش��هر  در  بااین ح��ال  ام��ا  می باش��د؛  مناس��ب 
پاس��خ  زم��ان  اس��ت  ممک��ن  ژوهانس��بورگ 
آمبوالنس ه��ا و بالگردهای امداد هوایی 5 دقیقه 
سیس��تم های  بهتری��ن  ب��ا  مقایس��ه  در  باش��د. 
فوریت های پزش��کی در سرتاس��ر جهان، مناطق 
روستایی حمایت بس��یار کمی دریافت می کنند. 
ممکن است این مشکل کشورهای بزرگ دیگر به 
عل��ت دالی��ل جغرافیایی باش��د؛ ام��ا در آفریقای 
جنوبی این مشکل بیش��تر به علت سیاست های 
قبلی دولت می باش��د، اما دول��ت حاضر در حال 
بهبود مش��کالت قبل��ی با تأکید ب��ر مراقبت های 

سالمت اولیه است.
اورژانس هوایی

امداد هوایی شامل بالگردها و هواپیماهای بال 
ثاب��ت )هواپیماه��ای توربی��ن دار و هواپیماه��ای 
جت( می ش��ود. اس��تان های محدودی از بالگرد 
اس��تفاده می کنند، خدم��ات آمبوالن��س هوایی 
معموال توس��ط صلیب س��رخ و بخ��ش خصوصی 
دوموت��وره  بالگ��رد  خدم��ات  می ش��ود.  ارائ��ه 
ژوهانس��بورگ ش��لوغ ترین آمبوالن��س هوایی در 
ش��رکت های  از  برخ��ی  اس��ت.  جه��ان  س��طح 
خصوص��ی آمبوالنس ه��ای هوایی ب��ال ثابت نیز 
دارن��د. زمان ه��ای پاس��خ بالگرد بس��یار متفاوت 
اس��ت. زمان استاندارد در شهرها زیر 15 دقیقه و 

در روستاها زیر 40 دقیقه است.
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اورژانسهایپیشرفتهدنیا
کنکاشی در سیستم فوریت های پزشکی آفریقای جنوبی



به دلیل مس��دود ب��ودن راه در حدفاصل کالش هش��ت 
پش��وله خانم ب��ارداری با هم��کاری اورژان��س جوانرود به 

بیمارستان منتقل شد.

درختکاری توس��ط پرس��نل اورژانس جاده ای کاش��ان 
توسط آقایان فرهاد بابایی، کاشانی و هادی روحانی

درخت��کاری در پای��گاه اورژانس جاده ای تازه تاس��یس 
انقالب شهرستان سبزوار

درخت��کاری در پای��گاه ج��اده ای میانراهان کرمانش��اه 
توسط آقایان اکبری، خدایی، بابایی و اسالم پناه

ایجاد فضای سبز توسط پرسنل منجیل - گیالن

فضای سبز پایگاه اورژانس هیرمند در نقطه مرزی افغانستان

زحمات سه ساله آقای نظری در پایگاه اورژانس باغستان شهریار 

طرح فضای سبز در پایگاه اورژانس رودسر گیالن

کاش��ت نهال گوجه و بادمجان در پایگاه اورژانس بادرود توس��ط آقایان 
صالحیان و مدرسی

فضای سبز پایگاه 301 تهران جنوب فضای سبز پایگاه اورژانس کهگیلویه و بویراحمد

طراحی آرم 115 و اورژانس برای چمنکاری توس��ط پرس��نل پایگاه نیه 
شهرستان نطنز

طراح��ی آرم اورژانس در پایگاه س��ه راهی کاور شهرس��تان دهلران در 
استان ایالم

طراحی پد توسط اورژانس فارس در فیروزآباد با هزینه 8 میلیون تومان

عکـسهایشمــا

یک یک پنـج 
را آنالین بخوانید

کانال تلگرامی نشریه یک.یک.پنج
https://telegram.me/yekyekpanj115
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*دس��ت و پ��ای مخال��ف )مثال 
دست راس��ت و پای چپ(را از زمین 
بلن��د کنید و ح��دود 10تا15ثانیه در 
همین حال��ت نگهدارید. این حرکت 

را 5تا8بار انجام دهید.

مطالعات نش��ان داده اند تمرین های هوازی کم ش��دت برای دیسک ها و 
مهره های ستون فقرات بسیار مفیدند. برای مثال پیاده روی و شنا

وام��ا اضاف��ه وزن و چاقی یکی از دالیل عمده کمر درد محس��وب می ش��ود که در 
ش��ماره های بعدی نش��ریه طریقه محاسبه BMI مطلوب و اس��تفاده از برنامه های 

غذایی و تمرینی مناسب را شرح خواهم داد.
سالمت و سر افراز باشید.

کمر درد در کمین سالمتی تکنسین ها
نشریه داخلی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور

    شم�اره یازدهم | اردیبهشت ماه APR 2016 | 95    12 صفحه + 4 صفحه ضمیمه تنفس) رایگان(

مطلب را با طرح س��والی آغاز می کنم. به نظر ش��ما آیا در فوریت های پزش��کی 
تکنسینی هست که مبتال به آسیب ستون فقرات وکمر درد نباشد؟بر اساس 
مس��تندات اداره کار ایاالت متحده آمریکا، تکنس��ین فوریت های پزشکی و 
پارا مدیک ها،آس��یب های مرتبط با کار و بیماری را بس��یار بیشتر از متوسط 

)Burea of labor statistics/2012( .تجربه می کنند
 )اتحادیه ملی تکنس��ین فوریت های پزش��کی NAEMT آمریکا( در س��ال 

2012گزارش   کرد:                                           
1-نیمی از همه کارکنان اورژانس ساالنه از درد کمر رنج می برند

2-آسیب های پشت شایع ترین علت ترک کارتکنسین ها است.
 3-آس��یب های پش��ت غالبا نتیجه اثر تجمعی آس��یب ها و فرس��ودگی ها 

است.
بیش از 80درصد کمر درد ها ناش��ی از ضعف عضالنی و استفاده نادرست 
از ب��دن در انج��ام کارهای روزمره اس��ت و به ندرت علت فیزی��و لوژیک دارد.
عواملی چون وزن باال،کمبود انعطاف پذیری و عادت های غلط بلند کردن و 

حمل اشیا نیز بر مشکالت کمر دامن می زنند.

ک��ف  دادن  ق��رار  ب��ا 
دس��ت های خ��ود در جلو س��عی 
کنی��د کتف ها را تا س��رحد امکان 
ب��ه  را  حرک��ت  ای��ن  بکش��ید. 

مدت10ثانیه انجام دهید.

*به پشت بخوابید، دست 
ه��ا را به م��وازای ب��دن ق��رار داده و 
سعی کنید با فشار کف دست ها،لگن 
کنید.ای��ن  بلن��د  زمی��ن  از  را  خ��ود 
حرکت را 5 تا 8 بار و به مدت10ثانیه 

انجام دهید.

*به پشت بخوابید و در حالی که 
سر خود را باال آورده اید، عضالت 
ش��کم خ��ود را ب��ه م��دت 5ثانی��ه 
منقبض کنی��د. ای��ن کار را 10بار 

انجام دهید.

در  را  قب��ل  *حرک��ت 
حالیکه ه��ر دو پا را داخل س��ینه 

جمع کرده اید انجام 
دهید.

*به پشت بخوابید. یک 
پای خود را از قسمت ران گرفته و 
س��عی کنید آنرا به س��ینه نزدیک 
کنید.15ثانی��ه در همی��ن حال��ت 
بمانید و حرکت را 3بار برای هر پا 

تکرار کنید.

*بر روی ش��کم بخوابید، کف 
دست و س��اعد خود را در کنار قفسه 
س��ینه ق��رار داده و باال تن��ه خود را از 
زمی��ن ج��دا کنی��د. در مراح��ل بع��د 
می توانید ساعد را از روی زمین بلند 
کرده و تنها به کف دست تکیه کنید.

ای��ن حرکت را 5 تا 8 بار و حدود   10 
ثانیه انجام دهید.

و  بخوابی��د  ش��کم  *ب��ه 
س��روگردن و پاه��ا را ت��ا جای��ی ک��ه 
ممک��ن اس��ت از س��طح زمی��ن جدا 
در3نوب��ت  را  حرک��ت  ای��ن  کنی��د. 
10ثانی��ه ای انجام دهی��د. اگر دچار 
درد ش��دید در ناحی��ه س��تون فقرات 
هستید این حرکت را انجام ندهید.

می��زان فش��ار ب��ر 
ستون مهره ها در وضعیت 

روبرو : 200%

می��زان فش��ار ب��ر 
ستون مهره ها در وضعیت 

نشسته:150%

میزان فشار بر ستون مهره ها در وضعیت خوابیده: 25%

میزان فشار بر ستون مهره ها در وضعیت ایستاده: 100%

بخ�����ش  بای����د 
عم��ده نش��یمن گاه برروی 

صندلی قرار گیرد.
ق��وز  موق��ع نشس��تن  در 

نکنید.

می��زان فش��ار ب��ر 
ستون مهره ها در وضعیت 

روبرو:250%

میزان فشار بر ستون مهره ها در حالت های مختلف:

وضعیت مطلوب بدن در مواقع مختلف

تمرین هایی برای افراد مبتال به کمر درد:

وضعیت نا صحیح 
نشستن

وضعیت صحیح نشستن:

وضعیت صحیح ایستادن:
س��ر را باال نگه دارید قائم و راس��ت. س��ر را به جلو و چان��ه را به داخل 
بدهید.چانه را به عقب،جلو یا پهلو کج نکنید. قفس��ه س��ینه را جلو نگه 
داش��ته و اس��تخوان کتف را عقب نگه دارید.زانو ها را صاف نگه داشته و 
فرق س��رتان را به سمت سقف بکشید. شکم را به داخل بدهید. باسن را 

به عقب یا جلو کج نکنید.
تست وضعیت صحیح ایستادن:

از طرف پشت به دیوار تکیه داده در حالی که پشت،سر و باسن شما با 
دیوار تماس داش��ته و پاشنه پا 15 سانتیمتر از دیوار فاصله داشته باشد. 
اکن��ون فاصل��ه بین گودی گ��ردن وکمر خ��ود را اندازه بگیری��د. اگر این 
فاصل��ه در ناحیه گردن 5س��انتی متر و در کمر بین 2/5تا5س��انتی متر 

باشدوضعیت بدن شما ایده آل است.

وضعیت صحیح خوابیدن:
ب��ه پهلو خوابیدن ب��ا زانوهای خم وقرار دادن یک بالش��تک میان 
زانو ها از قوس طبیعی کمر حمایت می کند و یکی از مناسب ترین 

حالت های خواب است.

ستون ورزشی
حسین خدامی ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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راه رو واسه خرگوش زبل باز کنیم!

         به نام خدا
در ی��ک جن��گل سرس��بز ی��ک گورخر ج��وان هم��راه با 
دوستانش زندگی می  کردند. دوستان فیل، قورباغه و مار بودند.

یک روز که گورخر خیلی خس��ته بود با او از مزرعه پایین کوه تماس گرفتند و 
از او خواس��تند ک��ه برای س��اخت حصار کنار مزرعه به دوس��تانش در مزرع��ه پایین کوه 

کمک کند. گورخر با اینکه خس��ته بود بالفاصله س��وار ماشین شد و به سمت مزرعه دوستانش 
حرکت کرد. هنوز س��اعتی از حرکتش نگذش��ته بود که گورخر متوجه ش��د خیلی خس��ته اس��ت و 

خواب��ش می آی��د ولی با خود گفت: اگر بخوابم دیر می رس��م پس به راه خود ادام��ه داد. چند دقیقه بعد 
چشمانش خیلی خسته بودند ولی همچنان به راهش ادامه داد.

یکدفع��ه خ��ود را مقابل درخت بزرگی دید و به علت خس��تگی نمی دانس��ت چه کار کند و با ش��دت به درخت 
بزرگ برخورد کرد.

چن��د دقیقه بعد دوس��تان گورخ��ر جوان از مزرعه پایین کوه که نگران دیر آمدن دوستش��ان ش��ده بودند با جنگل 
سرسبز محل سکونت گورخر تماس گرفتند. فیل مهربون که خیلی نگران شده بود بالفاصله به سمت جاده جنگلی 

حرکت کرد.
در راه مار و قورباغه با فیل همراه ش��دند. چند دقیقه بعد به جایی رس��یدند که گورخر تصادف کرده بود. فیل بدون 
معطلی خرطوم خود را دور گردن گورخر پیچید و ش��روع به کش��یدن او کرد، مار هم دس��تش را می کشید و قورباغه 

صندلی ماشین را!
در این هنگام که همه مشغول کشیدن گورخر از ماشین بودند خرگوش زبل که در آن نزدیکی زندگی می کرد 

صدای برخورد ماش��ین به درخت را ش��نیده بود و همان لحظه با آمبوالنس به سمت صدا حرکت کرده بود به 
آنجا رس��ید و با تعجب دید که دوس��تان گورخر به جای اینکه به او کمک کنند به او ضربه می زنند. خیلی 

س��ریع جلوی کار آنها را گرفت و با احتیاط و بادقت به طوری که گورخر آس��یبی نبیند او را از ماش��ین 
خارج کرد و با آمبوالنس به بیمارستان رساند. 

پس از آن روز تمام دوستان گورخر جوان دو موضوع بسیار مهم را یاد گرفتند، اول اینکه 
وقتی خس��ته هستیم رانندگی نکنیم و دوم اینکه وقتی کسی تصادف می کنه فقط 

کس��انی می توانند کمک کنند که آموزش های الزم را دیده باشند و یا باید 
تا آمدن خرگوش زبل و آمبوالنس صبر کرد.

حمیدرضا فرنیا متولد بیس��ت و هشتم اسفند 
کارشناس��ی  اس��ت.  مازن��دران  اس��تان  در   1352
بهداشت محیط دارد و بعد از آن در رشته فوریت های 
پزش��کی فارغ التحصیل شده  اس��ت. در حال حاضر 
سرپرست پایگاه اورژانس  محمودآباد مازندران است 
و 20 س��ال س��ابقه کار دارد. در دوران دانش��جویی با 
همسرش الهام َمطور در جنوب آشنا شده و ثمره این 
ازدواج امید رضای 12 س��اله و میالی 6 س��اله است. 
الهام –همس��رش- می گوید: همکارانش حمیدرضا را 
آقای خستگی ناپذیر صدا می زنند! و این لقب برازنده 
اوست چراکه همیشه در حال فعالیت و کار است و به 

شغلش عشق می ورزد.
آنچ��ه در مت��ن ب��اال ازنظ��ر ش��ما گذش��ت گوش��ه ای از 
ش��رح حال زندگی حمیدرضا فرنیا کارشناس فوریت های 
پزش��کی در اورژانس محمودآباد مازندران اس��ت. نش��ریه 
یک یک پنج با همسر او مصاحبه ای انجام داده است که آن 

را می خوانید.
الهام مطور همس��ر حمیدرضا می گوید: سال ها قبل به 
خاطر جنگ با خانواده ام به شمال کشور مهاجرت کردیم. 
من به جنوب برگش��تم تا درس بخوانم و همان جا مشغول 
به کار بودم که در بیمارس��تان ش��هید بهشتی بندرلنگه با 
حمیدرضا آش��نا ش��دم و باه��م ازدواج کردیم و به ش��مال 
برگش��تیم. زندگی با یک تکنس��ین آن هم فردی به فعالی 
حمیدرضا سخت است، اما دوست داشتن و درک متقابل 
تحمل این س��ختی ها را آس��ان می کند. من  ماما هستم و 
24 سال سابقه کاری دارم و این شناخت از کار در سیستم 
درمانی باعث ش��ده ت��ا حمیدرضا را به خوب��ی درک کنم. 
فق��ط صبح ها س��رکار می روم و عص��ر را ب��ا دو فرزند خود 
می گذرانم تا نبود حمیدرضا جبران ش��ود. ش��رایط کاری 
حمیدرض��ا مثل س��ایر تکنس��ین ها نیس��ت گاه��ی پیش 

می آید چند روز س��رکار باشد و او را نبینیم بنابراین 
تمام مس��ئولیت بچه ها با من است. آخر هفته ها 

را به کشاورزی و کاش��ت سبزیجات مشغولم تا 
و  باش��ند  داش��ته  س��الم  تغذی��ه  خان��واده ام 
روزه��ای جمعه حمیدرضا در این کار کمکم 

می کن��د. ب��ه خاط��ر فش��ارهای کاری کم 
حوصله اس��ت اما این چیزی از مهربانی  و 
لبخند همیش��گی اش کم نمی کند. تمام 
مسائل کاری را پشت در می گذارد و وارد 
منزل می ش��ود. قب��ال که در س��تاد مرکز 
بهداش��ت کار می کرد وقت آزاد بیشتری 
برای باهم بودن داشتیم اما او از ابتدا هم 
به پرستاری عالقه مند بود؛ و سخت ترین 
را  اورژان��س  یعن��ی  پرس��تاری  قس��مت 
انتخاب کرد. من مخال��ف بودم اما وقتی 
عالقه اش را دیدم مانع او نش��دم. کس��ی 
که می خواه��د با یک کارش��ناس فوریت 
های پزشکی زندگی کند باید بداند آن ها 
جبه��ه اول درمان هس��تند و در بدترین 

ش��رایط با بیمار و همراهانش��ان رو به رو می ش��وند، با تمام 
این تفاس��یر حمیدرضا اخالقش مث��ل همان روزهای اول 

ازدواجمان است.
الهام مطور:

یک یک پنج:ب��ا توضیحات��ی که در مورد حج��م کار آقای 
فرنی��ا دادید و ش��اغل ب��ودن خودت��ان چطور ب��ه تربیت و 
تحصی��ل بچه ه��ا می پردازی��د؟ وقتی که کوچک ت��ر بودند 
مادرم کمکم می کرد اما اآلن تمام مس��ئولیت بچه ها با من 
هس��ت. س��اعت کاری خود را به صبح ها مح��دود کردم تا 
بتوان��م کن��ار بچه ها باش��م و به کاره��ای روزان��ه و تکالیف 
درس��ی آن ه��ا رس��یدگی کن��م. من حت��ی به ش��بکه های 
مج��ازی و موبای��ل که این روزه��ا اکثر مردم وقتش��ان را با 
آن ه��ا می گذرانن��د وارد نش��دم ت��ا بتوانم تم��ام وقت کنار 

فرزندانم باشم.
کم��ک  من��زل  کاره��ای  در  یک یک پنج:حمیدرض��ا 

می کند؟ نه؛ او زمان خیلی کمی در منزل هست که 
آن هم بس��یار خس��ته اس��ت فق��ط اگ��ر در حال 

جا به جای��ی منزل باش��یم مرخصی می گیرد و 
تمام کارها را خودش انجام می دهد.

حمیدرضا  ویژگ��ی  یک یک پنج:کدام 
برایتان جذاب تر است؟ سخت کوشی 

همیش��ه  او  مس��ئولیت پذیری،  و 
آم��اده خدم��ت اس��ت یک ب��ار 

تم��اس  صب��ح   4 س��اعت 
گرفتند و برای اعدام یک 

نف��ر از زندان تقاضای 
کردند  آمبوالن��س 

تم��ام  ب��ا  او 

خستگی اش بدون هیچ غر زدنی رفت.
منتظ��ر  توضیح��ات  ای��ن  ب��ا  ش��ما  یک یک پنج:پ��س 

بازنشستگی آقای فرنیا هستید؟
با ش��ناختی که از حمیدرضا دارم او بعد از بازنشستگی 

هم دست از کار برنخواهد داشت. )با خنده(
حمیدرضا فرنیا:

یک یک پنج:چطور به خانواده اورژانس پیوستید؟
 من کارشناسی بهداش��ت محیط دارم و 
در مرک��ز بهداش��ت مش��غول ب��ه کار 
ب��ودم. چون ب��ه اورژانس عالقه 

عاشقانه های یک نجاتگر سپید پوش در اورژانس ساری

آن ها جبهه اول درمان هستند
گپ و گفتی صمیمی با همسر یکی از کارشناسان فوریت های پزشکی در اورژانس مازندران

ننه جان و اورژانس
اولین س��ال نو زندگی مش��ترکمان ب��ود و تصمیم گرفتیم که با فرهاد به مس��افرت 
برویم. از چند روز شروع به آماده کردن وسایل کردم و چون اولین بار بود که دونفری 
به سفر می رفتیم استرس داشتم. با هر مقیاسی حساب می کردم هم همه وسایل را 
نیاز داشتیم و هم اگر قرار بود همه را ببریم دیگر جای خودمان نمی شد، آخرش هم 

فرهاد خودش وسایل را آماده کرد!
روز س��فر فرارسید فرهاد وسایل را داخل ماشین گذاشت و رفت بنزین بزند و قرار 
ش��د من هم آماده باشم تا سریع تر حرکت کنیم. صدای بوق ماشین که آمد سریع در 
را قفل کردم و حرکت کردم نزدیک ماش��ین متوجه شدم کس دیگری داخل ماشین 
است، جلوتر رفتم بله ننه جان بود! شیشه را کشید پایین گفت: برو عقب بنشین من 
پام درد داِرد، من جلو نشستم که فرهاد خوابش نبرد داشتم از خشم منفجر می شدم 
فره��اد هم نگاهم نمی کرد. س��وار که ش��دم ننه ج��ان گفت: من خوش یمن هس��تم 
همراهتان بیام خیالم راحت هست، از حرفش گریه ام گرفته بود چشم هایم را بستم 
و سعی کردم خودم را به خواب بزنم. یک چیزی شبیه میله یا چوب هم توی بقچه اش 
بود که تا می خواس��ت حرف بزند محکم می زد روی پای من تا از خواب بیدار ش��وم و 

به حرف هایش گوش دهم.
نزدیک ظهر بود که نزدیک یک رستوران بین راهی برای نماز و ناهار نگه داشتیم. 
گفتم از فرصت استفاده می کنم و حداقل این چوب دستی داخل بقچه اش را بیرون 
می اندازم. به بهانه ای داخل ماشین برگشتم و بقچه را باز کردم و دیدم چوب دستی 
یک مونوپاد زیبا و گران اس��ت. خیلی تعجب کردم، ننه پش��ت س��رم آمده بود سریع 
بقچه را س��ر جایش گذاشتم و حرکت کردیم. بحث را کشاندم به بقچه و پرسیدم که 
ای��ن چوب چی هس��ت؟ ننه جان گفت با ای��ن می خواهم با تکنس��ین های اورژانس 
عکس س��لفی بگیرم و بفرس��تم برای نشریه ش��ان، عالوه بر مونوپاد از بقچه اش یک 
گوشی جدید هم بیرون آورد و گفت این ها را آرش و حسن دادند تا من عکس بگیرم 
و در مس��ابقه جایزه ببرم. س��ریع یک س��لفی از خودش و فرهاد گرفت و بعد از چند 
لحظ��ه گوش��ی را گرف��ت س��مت من و گف��ت زیر ای��ن عک��س بنویس: م��ن و نوه ام 
همین االن یهویی! از دیدن پیج اینستاگرام ننه جان داشتم شاخ درمی آوردم، نه من 
پیج داشتم نه فرهاد، با صدای جیغ ننه جان و منحرف شدن ماشین به خودم آمدم. 
نزدیک بود تصادف کنیم. ننه جان داد می زد: نگه دار نگه دار. فرهاد سریع ترمز کرد 
نن��ه پیاده ش��د ب��ا مونوپاد و گوش��ی اش دوید آن��ور خیاب��ان و ماش��ین ها مرتب بوق 
می زدن��د. م��ن و فره��اد هم داش��تیم از ت��رس می مردی��م و متوجه حرک��ت ننه جان 
نمی ش��دیم. ننه دوید تا رس��ید به یک آمبوالن��س، تازه فهمیدیم چ��ه خبره! من که 
حس��ابی کفری ش��ده بودم همراه فرهاد رفتیم س��مت آمبوالنس. تکنس��ین بیچاره 
داش��ت با ننه ج��ان بحث می کرد ک��ه مادر جان اول اج��ازه بده به بیمارمان برس��یم 
بعدش چش��م عکس هم می گیریم اما ننه کوت��اه بیا نبود و می گفت می خواهم برای 
کانال هم عکس بفرس��تم، آخرش هم نه فرهاد از پس��ش برآمد نه تکنس��ین ها کلی 
عکس هم با بیمار گرفت، یک س��اعت درگیر سلفی های ننه جان بودیم. گفتم فرهاد 
بهتره با یک بهانه برگردیم، فرهاد خرابی ماش��ین را بهانه کرد و برگشتیم تا ننه جان 

آمار خدمات رسانی اورژانس را دچار بحران نکرده بود.
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م��رور خاطرات یعن��ی ورق زدن دیروز. ورق زدن دیروز اورژانس��ی ها، یعنی هنوز نبض 
زندگی می¬زند... هنوز هم هس��تند کس��انی که ساز زندگی ش��ان را با صدای نبض هم 
نوع��ان خ��ود ک��وک می کنند و صدای ضرب��ان قلب دیگر انس��ان ها تنها موس��یقی متن 

زندگی شان است... بخوانیم بخشی از این دیروز را که خالی از لطف نیست.
بر اساس خاطره ای از احمد قلعه نوعی- اورژانس اراک- بهمن 94

مردم با مرکز پیام تماس گرفته و از یک مرد بی هوش کنار خیابان اطالع داده بودن. من 
و همکارم اعزام ش��دیم، هوا به ش��دت س��رد بود و جای پارک هم نبود. همکارم رفت که 
آمبوالنس را پارک کنه. منم پیاده شدم رفتم سراغ بیمار. فردی کنار خیابون افتاده بود و 
کاهش سطح هوشیاری داش��ت به صدا عکس العملی نشون نمی داد. برای معاینه بهتر 
حرکتش دادم، یهو بیدار ش��د و با چوب گذاش��ت دنبالم! من س��ریع فرار کردم و مردم با 
خنده تماشا می کردن. فرد نامبرده یه بی خانمان بود که کنار خیابون خوابش برده بود و 

از قضا خوابشم سنگین بود ما سریع سوار آمبوالنس شدیم و دررفتیم!
بر اساس خاطره ای از سیامک آزادبخت- اورژانس تهران – مهرماه 91

اوایل مهرماه 1391 بود که به همراه خانمم با خودرو ش��خصی عازم زادگاهم شدم که 
به دیدن پدر و مادرم برم. تقریبا ساعت 20 حدفاصل بین بروجرد و خرم آباد بودیم که کنار 
جاده تو هوای تاریک چند تا خودرو کنار دره ای پارک کرده بودن. افرادی در حال دویدن 
بودن، پارک کردم و علت رو پرس��یدم که چی ش��ده؟ گفتن که خودروئی سقوط کرده به 
داخل دره. سریع از ماشین پیاده شدم به خانمم گفتم قفل مرکزی بزن و بشین تا بیام. 
رفتم پایین دره دیدم بله خودرو سمند پالک شیراز مچاله شده که راننده آقای حدودا 40 
ساله با کاهش هوشیاری که گیر کرده. صد متر اون طرف تر خانمش رو زمین افتاده بود. 
بالفاصله خانمش��و با چراغ قوه موبایلم چک کردم مردمک ها دیالته و بدون پاسخ و فاقد 
نب��ض کاروتید و تنفس بود. به اطرافیان گفتم ب��ا 115 تماس بگیرن. البته ناگفته نمونه 
اکثرا ترس��یده و دس��ت و پاش��ون رو گم کرده بودن. گفتم من کارش��ناس اورژانس��م و تا 
اورژانس بیاد کارهاش رو می کنم. به سمت ماشین که می رفتم دیدم که بچه ای حدودا ۶ 
ماهه با شکس��تگی دس��ت وپا افتاده کنار ماشین. تنفس داشت اما هوشیاری نداشت. با 
کارت��ن و چوب��ی که اطرافیان آوردن فیک��س اندام رو انج��ام دادم. از کیف احیای داخل 
ماشینم باند و گاز رو هم برداشتم. جمعیتی حدودا 100 نفر جمع شده بودن. بعد حدودا 
20 دقیقه آمبوالنس رس��ید. خودم رو معرفی کردم و گزارش مصدومین رو گفتم. کوالر 
گردن��ی و تخته پش��تی آوردن. به خاطر مقاوم��ت باالی راننده مص��دوم از آمپول دیازپام 
استفاده کردیم. سنگینی کار ازیک طرف و نبود امکانات از طرف دیگر داشت یواش یواش 
عصبیم می کرد. آمبوالنس با مصدوماش راه افتاد؛ اما لباس های خودم خونی شده بود 

و مردمی که سر صحنه بودن ازم تشکر می کردن.
س��اعت تقریبا 21:30 بود که راهی ش��دیم. 50 کیلومتر بعد یه ایست بازرسی بود که 
جلومونو گرفتن. تا دیدن لباس من خونی هست، چند نفر مسلح دور ماشینو حلقه زدن 
و تم��ام وس��ایلمو چک کردن. هر چه قدر گفتم داس��تان از این ق��راره قبول نکردن! بعد 
حدودا 15 دقیقه با اس��تعالم گرفت��ن عذرخواهی کردن و به ما اج��ازه دادن به راهمون 

ادامه بدیم. نزدیک ساعت 23 رسیدیم منزل پدریم.

خاطره ادیب  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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خستگی اش بدون هیچ غر زدنی رفت.
منتظ��ر  توضیح��ات  ای��ن  ب��ا  ش��ما  یک یک پنج:پ��س 

بازنشستگی آقای فرنیا هستید؟
با ش��ناختی که از حمیدرضا دارم او بعد از بازنشستگی 

هم دست از کار برنخواهد داشت. )با خنده(
حمیدرضا فرنیا:

یک یک پنج:چطور به خانواده اورژانس پیوستید؟
 من کارشناسی بهداش��ت محیط دارم و 
در مرک��ز بهداش��ت مش��غول ب��ه کار 
ب��ودم. چون ب��ه اورژانس عالقه 

داش��تم در رشته فوریت های پزشکی تحصیل کردم و سال 
85 وارد اورژان��س 115 ش��دم. از هم��ان ابت��دا به عن��وان 
سرپرس��ت اورژانس محمودآباد انتخاب ش��دم که 1 پایگاه 
داش��ت و اآلن 5 پای��گاه داری��م. ب��رای فرهنگ س��ازی و 
ش��ناخت اورژانس بین مردم خیلی وقت گذاشتم و اآلن با 
دی��دن نتیجه کارم خیل��ی از آن خس��تگی ها برایم جبران 

شده است.
یک یک پنج:چ��را به عنوان کارش��ناس فوری��ت های برتر 

انتخاب شدید؟
 ب��ه خاط��ر فعالیت های زی��اد و ارائه طرح ه��ای مختلف 

درزمینه اورژانس. همچنین آموزش 50 هزار نفر در سال 
 گذش��ته به تنهای��ی را در کارنامه خ��وددارم؛ ارائه طرح 
آم��وزش صنوف در خص��وص کمک های اولی��ه و اورژانس 
برای گرفتن پروانه کس��ب؛ تائید و اجراش��دن این طرح از 
طرف معاونت بهداشتی اس��تان، طرح آموزش متقاضیان 
گواهینام��ه رانندگی با موضوع اورژانس و کمک های اولیه 
و تائی��د و اجراش��دن ای��ن ط��رح از س��وی پلی��س راهور و 
شورای ترافیک )با آمار اعالم شده بعد از اجرای این طرح 
انتقال مصدومین توسط مردم به زیر 1/5% رسیده است(؛ 
شناس��ایی نق��اط حادثه خی��ر و آموزش اماک��ن نزدیک آن 
نقاط )به پیوست همین کار طرح همیار اورژانس را مطرح 
کردم ک��ه هنوز به تصویب نرس��یده اس��ت(؛ ط��رح امداد 
دریایی که حدود 5 سال قبل مطرح کردم و دو هفته پیش 
دوب��اره ای��ن ط��رح را خواس��تند و همچنین س��اخت یک 
نرم افزار اندروید ویژه کارشناسان اورژانس که به وسیله آن 
می توانن��د در آزمون ه��ا ش��رکت ک��رده و خ��ود را با س��ایر 
همکاران در اقصی نقاط کش��ور بسنجند که به زودی ارائه 
خواهد ش��د و مواردی از این قبی��ل و همچنین 
حس��ن رفتاری که ب��ا همراه��ان بیماران 
داش��تم باع��ث ش��د م��ن را به عن��وان 
کارش��ناس اورژانس برت��ر انتخاب 

کنند.
ل  به ح��ا تا : یک یک پنج
مردم  بی لطف��ی  م��ورد 

قرار گرفتید؟ 
م��ا 

زمانی با بیمار و همراهان آن مواجه می ش��ویم که در 
بدترین شرایط روحی قرار دارند و قطعا در حرفه ما زیاد با 
تندخویی و حتی ضرب و ش��تم مواجه می شویم، مردم در 
آن لحظه دردمند هس��تند، هرچند این دلیل خوبی برای 
بروز رفتار نامناس��ب نیست اما کارشناس��ان اورژانس باید 
ای��ن موض��وع را درک کنند و س��عی کنند با آن ه��ا درگیر 

نشوند.
یک یک پنج:ب��ا ای��ن فعالیت ه��ا چط��ور ب��رای همس��ر و 

فرزندانتان وقت می گذارید؟ 
م��ن در این زمینه خیلی مدیون همس��رم هس��تم. الهام 
نه تنها مس��ئولیت بچه ها که حتی بس��یاری از کارهای من 
مث��ل خرید لب��اس را هم به عهده گرفته اس��ت. اما این به 
این معنی نیست که از خانواده وزندگی شخصی ام غافلم؛ 
یک��ی از کارهای خوبی ک��ه اورژانس انجام داده تش��کیل 
پرونده س��المت روانی کارکنان و اس��تفاده از مشاورین در 
سیس��تم اس��ت که به من در ارتباط با خان��واده ام و تربیت 
فرزندانم کمک زیادی کرده است و مرتب از آن ها مشاوره 
می گی��رم. البت��ه متوجهم که زمان کافی ب��رای بودن کنار 
خانواده ام را ندارم اما در همان وقت محدود سعی می کنم 

به بهترین نحو کنارشان باشم.
کارکن��ان  کاری  فش��ار  ک��ردن  ک��م  یک یک پنج:ب��رای 

اورژانس چه کارهایی می شود انجام داد؟
 ب��ه نظر م��ن اج��رای قان��ون بهره وری-کاهش س��اعت 
کاری- یک راهکار مناس��ب اس��ت. وقتی که ش��یفت  های 
24 س��اعته در اورژانس 115 به  12 س��اعته تبدیل ش��ود 

هم فشار روحی و هم فشار جسمی کمتر می شود.
یک یک پنج:یک خاطره تلخ و شیرین از دوران کاری؟

خاط��رات تل��خ و ش��یرین زی��ادی داری��م. ش��یرین ترین 
خاطره ه��ا ک��ه مرب��وط می ش��ود به وقتی ک��ه بیم��ار را در 
ش��رایط بهبود به بیمارستان تحویل می دهیم. خاطره 
تلخ هم یک روز 9 مأموریت غرق ش��دگی داش��تیم 
ک��ه ۶ مورد فوت کردند. دی��دن مرگ ۶ جوان 
آن هم در یک روز خیلی وحشتناک بود و با 
آن ش��رایط روح��ی روب��ه رو ش��دن ب��ا 
همس��ر و فرزندانم خیلی س��خت بود. 
وقت��ی ب��ه رس��یدم من��زل، همس��رم 
متوجه ش��د که حال مساعدی ندارم و 
بچه ها را مش��غول کرد ت��ا بتوانم کمی 

استراحت کنم و آرام شوم.
یک یک پنج:یک جمله به همسرتان 
ب��ه خاط��ر همراه��ی همیشگی ش��ان 

بگویید؟ 
الهام جان دوس��تت دارم... تو تکرار 
م��ن  زندگ��ی  قس��مت  نش��دنی ترین 

هستی!

عاشقانه های یک نجاتگر سپید پوش در اورژانس ساری

آن ها جبهه اول درمان هستند
گپ و گفتی صمیمی با همسر یکی از کارشناسان فوریت های پزشکی در اورژانس مازندران

  12 صفحه + 4 صفحه ضمیمه تنفس) رایگان(

مراس��م تشییع جنازه شهدای سانحه بالگرد اورژانس شیراز با شور عظیمی برگزار شد. 
محش��ری به پا بود و دریایی از غم موج می زد. در بین جمعیت خانم میان س��الی به چشم 
می خورد که از تهران برای تش��ییع جنازه آمده ب��ود. تعریف می کرد: که فقط یک مرتبه با 
آقای جوادی برخورد داش��تم آن هم زمانی که طی مس��افرت ش��یراز شوهرم دچار حمله 
قلبی شده بود. آن لحظه برایم سنگین و طاقت فرسا بود. تنها وبی کس در شهری غریب 
و همسرم هرلحظه وضعیت جسمی اش بدتر می شد. حتی توان درخواست کمک نداشتم 
فقط دعا می کردم. رهگذری به اورژانس 115 زنگ زد بسیار آشفته بودم. آقای جوادی که 
تکنس��ین شیفت اورژانس بود بر بالین شوهرم آمد. مرحوم جوادی گفت حاج خانم من را 
مثل پس��ر خودتان بدانید و برای کمک به شما اینجا هستم و دلداریم داد. در بیمارستان 
هم کارهای پذیرش را خودش انجام داد و به پزش��کان سفارش ما را کرد. بعد از رفتن هم 
چن��د ب��ار تلفنی جویای حال همس��رم ش��د. صبح روز بعد ه��م پس از پایان ش��یفتش به 
عیادتم��ان آمد و از ما دلجویی کرد. می گفت ش��ما مهمان ما هس��تید و ح��ق بر گردن ما 
دارید. باالخره آن روز سخت گذشت و من همیشه در این فکر بودم که چگونه محبت این 
جوان را جبران کنم. عکسش را که در اینستاگرام دیدم یاد جمله اش  افتادم که گفته بود: 
من را جای پسر خودتان بدانید! و واقعًا آن شب حق فرزندی را در حق من تمام کرد. امروز 
آمده ام تا پس��رم رو بدرقه کنم... او حرف می زد و من در این فکر بودم که طی سابقه کارم 

در اورژانس هیچ وقت در حق مریض هایم این قدر تعهد نداشتم. 
جای دیگری در جمعی عزیزی صحبت می کرد و می گفت: برنامه بالگرد فقط با حضور 
جوادی بسته می شد.  بعید بود کسی مشکل داشته باشد و قبل از جوادی به کس دیگری 

زنگ بزند. تلنگر دیگری خوردم که در برابر دوستانم هم نصف آن معرفت را ندارم.
بعد از شهادت مرحوم جوادی، برای دلجویی از همسر و فرزندش به همراه دوستان به 
من��زل آن ها رفتیم. تعداد زیادی پارچه تس��لیت نصب کرده بودن��د که یکی از آن ها خیلی 
جلب توجه می کرد: از طرف مامان فریده. حاال این مامان فریده چه کسی بود؟ پیرزن تنها 
و بیم��اری که در محله آق��ای جوادی زندگی می کرد. پدرخانم��ش می گفت امثال مامان 
فریده بسیارند که هرروز برای عرض تسلیت به منزل ما می آیند. به عکس خندان جوادی 
خیره شدم و بغض تلخی گلویم را  فشرد: واقعًا بعضی ها چقدر معرفت دارند و ما چقدر از 

قافله آن ها عقبیم.
 در جمع آیاتی از سوره مبارکه واقعه تالوت شد درآیات ابتدایی ذکرشده مردم در آخرت 
به س��ه دسته تقسیم می ش��وند: اصحاب الیمین )آن هایی که پرونده اعمالشان به دست 
راستشان اس��ت(،اصحاب الشمال )آن هایی که  پرونده اعمالشان به دست چپشان داده 
می شود(و گروه سومی که فراتر از خوب و بد و جدای از مردم عادی السابقون السابقونند. 
دس��ته سوم هیچ کدام از مشکالت و فش��ارهای زندگی نمی تواند لبخند رضایت ناشی از 
خدم��ت به م��ردم را از لبانش��ان محو کند. اما افس��وس که خیل��ی از ما ای��ن را دیر درک 
می کنیم، ش��هید حمیدرضا جوادی از دسته سوم بود از همان هایی که از دیگران سبقت 

گرفتند.

احمد دادمهر ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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       کارشناس مذهبی

امروز آمده ام تا پسرم را بدرقه کنم...
دل نوشته ای در یادبود شهید حمیدرضا جوادی

به نام پروردگار بخشنده ی بخشایشگر
ب��ا س��الم و آرزوی پیروزی و بهروزی ب��رای تمام عزیزان خدوم در پرس��نل اورژانس 
کش��ور، پ��اره ای از اح��کام م��ورد نیاز ای��ن بزرگ��واران در مواجهه با ام��وات در حین 

مأموریتشان بیان میگردد، که مطابق با نظر تمام مراجع عظام تقلید میباشد: 
ش��رایط واجب شدن غس��ل مس میت: )در صورتی که از دستکش استفاده نشود، 

مثل موارد نبض گرفتن و معایناتی که الزم است در آنها لمس صورت پذیرد(
-اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده و غسلش نداده اند مّس کند یعنی 
جای��ی از بدن خود را به آن برس��اند باید غس��ل م��ّس مّیت نماید، حّت��ی اگر ناخن و 

استخوان او به ناخن و استخوان مّیت برسد باید غسل کند.
-برای مّس مرده ای که تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نیست اگر چه جایی 

را که سرد شده مّس نماید.
-اگر موی خود را به بدن مّیت برساند یا بدن خود را به موی مّیت یا موی خود را به 

موی مّیت برساند، غسل واجب نیست.
-برای مّس بچه مرده، حّتی بّچه س��قط ش��ده ای که چهار ماه او تمام ش��ده غسل 
مّس مّیت واجب است، بلکه بهتر است برای مّس بّچه سقط شده ای که از چهار ماه 

کمتر دارد غسل کرد. 
-اگر انسان، مّیتي را که سه غسل او کاماًل تمام شده، مّس نماید، غسل بر او واجب 
نمي شود، ولي اگر پیش از آنکه غسل سوم تمام شود جایي از بدن او را مّس کند اگر 

چه غسل سوم آنجا تمام شده باشد باید غسل مّس مّیت نماید. 
-اگ��ر از بدن ش��خص زنده قس��متی که دارای اس��تخوان اس��ت جدا ش��ود )مانند 
انگش��تی که قطع ش��ده( و انسان آن را مّس نماید باید غسل مّس مّیت کند. ولی اگر 
قس��متی که جدا شده، اس��تخوان نداشته باشد، برای مّس آن غسل واجب نیست. و 
از بدن مرده ای که غسلش نداده اند اگر چیزی جدا شود که در حال اتصال، مّس آن 

موجب غسل می شد، بعد از انفصال نیز، مّس آن موجب غسل است.
-برای مّس اس��تخوان و دندانی که از مرده جدا شده باشد، و آن را غسل نداده اند 
باید غسل کرد، ولی برای مّس استخوان و دندانی که از فرد زنده جدا شده و گوشت 

ندارد، غسل واجب نیست.
-غس��ل مّس مّیت را باید مثل غس��ل جنابت انجام دهند ولی کسی که غسل مّس 

مّیت کرده، اگر بخواهد نماز بخواند، باید وضو هم بگیرد.
-اگ��ر چن��د مّیت را م��ّس کند یا یک مّی��ت را چند بار مّس نماید، یک غس��ل کافی 

است.
-برای کس��ی که بعد از مّس مّیت غس��ل نکرده اس��ت، توقف در مس��جد و خواندن 
سوره هایی که سجده واجب دارد، مانعی ندارد، ولی برای نماز و مانند آن باید غسل 

کند و وضو بگیرد.
-الزم ب��ه ذکر اس��ت که در مواجهه ب��ا میتی که از جنس مخالف باش��د، در صورت 
ضرورت برای معاینات، دس��ت زدن به آنان مش��کل شرعی ندارد. اما احکام غسل بر 

امدادگران و پرسنل اورژانس مترتب میشود.
والسالم علیکم و رحمة ا . . . و برکاته.
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کارتونیست

شرح جدول: 
افقی  :

1 - یک��ی از تجهی��زات پزش��کی جه��ت 
معاینه چشم- بازو بند فشار سنج

2 - ش��ماره اورژان��س- وس��یله ای ب��رای 
حمایت و بی حرکت کردن مفصل یا عضوی 

از بدن
3 - رودی در اروپا- کلمه ای برای نش��ان 

دادن اندوه- آمیخته و با هم - دریا
4 - دوس��تی، محب��ت- جم��ع غنیم��ت- 
ح��روف 21 و 32 از الفبای فارس��ی - زیبا و 

قشنگ
5 - همان ناگهانی خودمان- از القاب امام 

نهم)ع( - دلیر و شجاع
۶ - ن��ام همس��ر حضرت ابراهی��م)ع( - از 

بین ُبرد ، صیقل داد - خوب، نیک ، زیبا
7 - محل ورود - هر یک از تقس��یمات یک 
دوره تحصیلی- ابزاری فلزی یا س��نگی که 
درآن چیزی را می کوبند - کوچکترین جزء 

یک عنصر
8 - فراخ دس��ت ش��دن، توانگر شدن- از 
جمله شهر های مهم چهار محال و بختیاری 
9 - نبرد بی پایان- بازار یابی، بازار گرمی 
کردن- دو زنی که یک ش��وهر داشته باشند 

- کا وارونه
10 -  رب النوع عش��ق در ن��زد یونانیان - 
بس��یار کش��ف کننده، پیدا کننده - واجب، 

ضروری
11 - مبدل نیروی مکانیکی به الکترونیک 
و بالعک��س- لغت��ی ب��رای نس��بت دادن به 

مکتبی خاص- همان دریغ است
12 - ه��ود ب��ه هم ریخت��ه- ح��رف اول و 
بیس��تم الفبای فارس��ی- اعضای بزرگترین 
گ��روه تروریس��تی جه��ان را گوین��د - تازه، 

جدید
13 - از نش��انه ه��ای جمع- منس��وب به 

جهرم- نزا بدون الف- شبیه، مانند
14 - در اصط��الح عامیان��ه ُپ��ر فش��اری 

شریان را گویند- شریان بند، رگ بند 

15 - ن��وع هن��دی آن مع��روف اس��ت - 
دستگاه الکترو شوک

عم�ودی
1 - لول��ه هوایی دهانی - ب��ه محل اعالم 

شده رسیدیم 
2 - سرافکنده، شرمنده - یکی از طوایف 

عرب ، از قبیله قریش
3 - خط کش مهندسی - کلمه ی تعجب 
خانم ه��ا- رود دجله را گوین��د- واحدی در 

سطح
4 - باز نش��ده- ناموس پرس��ت را گویند- 

ساِن ناقص- صدای پاره شدن پارچه
5 - درخش��ان و درخشنده - ایست قلبی 

- ماهرو، خوش سیما
۶ - راه ، راه آش��کار - یک��ی از تجهی��زات 

اکسیژن رسانی- جمع ظرف
7 - گل سوسن زرد- حیوانی درنده شبیه 
پلن��گ اما کوچکتر- نام��ی ایرانی به معنای 

خندان )رو+ شاد( - خود بینی، ِکبر
8 - ده- ده )  10-10 ( - نامش حسن و از 

شهدای اورژانس هوایی
9 - س��قف ده��ان- حیوان��ات بارک��ش- 
ش��هری قدیمی در اس��تان فارس- خش��ک 

نیست
10 - ب��ا وس��عت- م��دت زم��ان معی��ن- 

باطنی، حقیقی، منسوب به معنی
11 - از مکمل های بدن سازی- داستان 

بلند، قصه- لرزش وارونه
12 - کوبیده، نرم شده- هرگز نه، هرگز- 
نام��ش حمی��د رض��ا از ش��هدای اورژان��س 

هوایی، -  تاب و توان
13 - چه کسی؟ که؟ - سزاوار، شایسته- 

زیور ، طال- از مصادر صناعی
نام��ش  گوین��د-  نی��ز  را  بران��ول   -  14

میخائیل، شاعر بزرگ رمانی
15 - م��اده ای ک��ه با تابش ن��ور تیره می 
ش��ود، م��ورد اس��تفاده در س��اخت شیش��ه 

عینک - برادر نیست
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گل های باغ زندگی 
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حسین گندمریزی  
اول - بوشهر

ساناز پارسا 
ششم - بوشهر

پویا فروزان کمالی  
هفتم -بوشهر

ساناز پارسا 
ششم - بوشهر

اسماعیل امانت زادگان 
دوم -بوشهر

سارا پارسا
هفتم - بوشهر

رضا فروزان کمالی 
دوم -بوشهر

سید مهدی هاشمی  
هفتم -بوشهر

ابوالفضل رحیمی 
چهارم -بوشهر

زهرا پوراکبری
اول -بوشهر
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