
به بهانه چهلمین س��ال تأس��یس اورژانس پیش بیمارستانی در 
تاری��خ 26 ش��هریور امس��ال جش��ن باش��کوهی ب��ه هم��ت مرکز 
مدیری��ت حوادث و فوریت های پزش��کی کش��ور برگزار ش��د. در 
چهل س��ال گذش��ته و خصوصا در س��ه س��ال اخیر پیشرفت های 
زی��ادی در این ح��وزه از وزارت بهداش��ت رخ داده اس��ت که این 
مجموع��ه حیاتی و مهم را ب��ه مجموعه ای تأثیرگذار در سیس��تم 
بهداش��ت و درمان تبدیل نموده است. تالش های بسیار زیاد در 
سه س��ال اخیر باعث ش��ده اس��ت که نوع نگاه به اورژانس پیش 
بیمارس��تانی و خدمات آن هم در دید سیاس��ت گزارشان و هم در 

دی��د جامع��ه کام��اًل تغیی��ر نمای��د. 

تخصصی ش��دن خدمات در حیطه اورژانس پیش بیمارستانی 
و اضافه شدن واحدهای اورژانس بیمارستانی، مدیریت بحران، 
پدافن��د غیرعام��ل و پیش��گیری از ح��وادث و ارتق��اء ایمن��ی ب��ه 
مجموعه مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی نش��ان از 
پتانس��یل ب��االی ای��ن مجموعه در انج��ام این وظایف س��نگین و 
حیاتی می باش��د. صحبت ه��ای وزیر محترم بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی در این روز نشان داد که نگاه مجموعه وزارت به 
خط مقدم سیس��تم بهداشت و درمان کش��ور ارتقائی و زیربنایی 
اس��ت. همان گونه که وزیر محترم و مع��اون محترم درمان وزارت 
بیان داش��تند مدیریت مؤثر و یکپارچ��ه در حوادث و فوریت های 
پزش��کی بایس��تی ب��ر عه��ده مجموع��ه ای متخص��ص و کارآم��د 
گذاش��ته شود تا ضمن فرماندهی واحد، شاهد افزایش کارایی و 

کیفیت ارائه خدمات نیز باش��یم. 

بحران خیز بودن کش��ورمان و به تب��ع آن بروز حوادث و بالیای 
گوناگون مستلزم مدیریت یکپارچه و واحد در حیطه فوریت های 
پزشکی و بحران است که در حال حاضر علیرغم کمبود امکانات 
و  ح��وادث  مدیری��ت  مراک��ز  توس��ط  الزم،  زیرس��اخت های  و 
فوریت ه��ای پزش��کی ب��ه بهترین ش��کل ممکن انجام می ش��ود. 
رس��یدن ب��ه وضعی��ت ای��ده آل در مدیری��ت ح��وادث و بحران ها 
نیازمند س��اختاری مهم و یکپارچه است که این ساختار عالوه بر 
اس��تقالل، بایس��تی منابع و نیروی انس��انی متخصص در اختیار 
داش��ته باش��د. در وضعی��ت کنون��ی کش��ورمان توجه بیش��تر به 
مجموعه اورژانس س��رمایه گذاری عظیم��ی برای یکپارچه کردن 
مدیری��ت بح��ران خواهد بود. ب��ا توجه ب��ه بیانات وزی��ر محترم، 
ان ش��اءالله به زودی ش��اهد نگاه ارتقایی و همه جانبه به مجموعه 
اورژانس در سیستم بهداشت و درمان کشورمان و فراتر از آن نیز 

باش��یم.

تأس��یس  س��الگرد  چهلمی��ن  مراس��م  در 
از  بع��د  بیمارس��تانی،  پی��ش  اورژان��س 
صحبت ه��ای دکت��ر امی��ن صابری نی��ا رییس 
اورژانس کش��ور و دکتر محمدحاجی آقاجانی 
معاون��ت محت��رم درم��ان وزارت، دکت��ر س��ید 
حس��ن قاض��ی زاده هاش��می وزیر بهداش��ت، 

س��خنرانی خود را ایراد کرد.

وزیر در ابتدای س��خن خود با اش��اره به هفته 
حی��ن  در  ک��ه  تکنس��ین هایی  مق��دس،  دف��اع 
مأموری��ت جان خود را ازدس��ت داده اند ش��هید 
خوان��د و به خان��واده این عزی��زان ادای احترام 
ک��رد و گف��ت: هر ک��س درراه خدمت ب��ه مردم 
کشته شود شهید است و اجر خود را از خداوند 
متعال دریافت خواهد کرد. سید حسن هاشمی 
با تبریک به تکنسین ها، اورژانس را مایه افتخار 
حوزه س��المت و نیاز جدی جامعه معرفی کرد و 
از تغیی��رات ش��گرف ط��ی 10 س��ال اخی��ر در 
اورژان��س خب��ر داد و گف��ت: در 15-10 س��ال 
گذشته اورژانس متحول شده و رشته تخصصی 
طب اورژانس وارد دانش��گاه ها ش��ده است و با 
ورود این عزیزان به بیمارستان ها می توان گفت 
که اورژانس بیمارستانی تا حدودی سروسامان 
گرفته است؛ اما فاصله زیادی تا شرایط ایده آل 
و اس��تانداردها داری��م و ای��ن عالوه ب��ر تالش و 
مس��تلزم  عزی��ز،  نیروه��ای  ش��ما  ف��داکاری 
تجهیزات، دانش فنی و فضای فیزیکی است؛ و 
ما سیاس��ت گزاران اع��م از دولت و مجلس حق 
م��ردم در این حوزه را هنوز آن طور که شایس��ته 
اس��ت ادا نکرده ای��م. مجل��س و دولت گذش��ته 
توجه الزم را در این زمینه داشته اند و ده درصد 
از بیم��ه ش��خص ثالث را به درم��ان بیمارانی که 
نیاز اورژانس��ی پیدا می کنند اختصاص داده اند 
و تم��ام بیمارس��تان های خصوص��ی و دولتی را 
موظف به پذیرش این بیماران کرده اند. ناوگان 
ح��دودی  ت��ا  قب��ل  دول��ت  در   115 اورژان��س 
بازسازی ش��د. البته جای کار بیش��تری در این 
زمینه به خص��وص در حیطه اورژان��س هوایی و 
دریایی داشته اس��ت؛ در دو سال اخیر ما سعی 
کرده ایم روند پیشرفت را طی کنیم، اما انصاف 
این اس��ت که بگوییم می توانس��تیم بهتر از این 

عمل کنیم. هنوز تا شرایط ایده آل فاصله داریم، 
هم ازنظر نیروی انس��انی، هم ازنظر سخت افزار 

و تجهیزات و هم ازنظر منابع.

وزی��ر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی در 
ادامه س��خنان خود عنوان کرد: دو نوع نگاه در 
نزد سیاس��ت گزاران نس��بت به حوزه س��المت 
وجود دارد. نگاه اول این اس��ت که درمان مردم 
چ��اه وی��ل اس��ت و هزین��ه در این زمین��ه باعث 
افتخار نیس��ت و بای��د هزینه ها ص��رف مواردی 
شود که اگرچه جامدند اما کاربردی اند، مانند: 
توس��عه صنع��ت نفت، س��اخت پتروش��یمی ها، 
اتوبان ها، س��اختمان های مجلل،  کارخانه ه��ا، 
ح��وزه  در  هزین��ه  و  ری��ل...  هواپیم��ا،  خری��د 

س��المت، تنه��ا نتیج��ه آن افزای��ش عم��ر ع��ده 
ایس��ت! و نگاه دوم عقیده دارد که س��رمایه هر 
کش��وری نی��روی انس��انی آن اس��ت و اگ��ر یک 
جامعه س��الم و توانمند باش��د در تمام شاخه ها 
اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
توس��عه می یاب��د. ابرقدرت ه��ا ثاب��ت کرده ان��د 
س��رمایه چیزی نیست جز مغز، عقل و درایت؛ و 
آن های��ی در دنی��ا قوی ترند که دانش بیش��تری 

ی��ا  بیش��تر،  نظام��ی  تجهی��زات  ن��ه  دارن��د 
در  قوی ت��ر.  مناب��ع  و  مجهزت��ر  زرادخانه ه��ای 
حقیقت آن هایی قوی ترند که سالم تر، عاقل تر و 
دانشمندترند؛ نظر دس��ته اول عالوه بر اشتباه 
اس��ت.  منط��ق  خ��الف  و  غیرعقالن��ی  ب��ودن 
خوش��بختانه حوزه س��المت از مطالب��ات اکید 

رهبری و از اولویت های رییس جمهور است.

سید حس��ن هاشمی ضمن اش��اره به شرایط 
س��خت فعلی جامع��ه اظهار امی��دواری کرد که 
مردم حداقل از ناحیه درمان تحت فشار نباشند 
و اج��رای ط��رح تحول س��المت را در راس��تای 
تحقق همین امر دانس��ت و از سیاس��ت گزاران 
خواس��ت در کش وقوس ه��ای تصمیم گیری ها، 

آرمان های انقالب و شهدا و وعده های داده شده 
در زمان شکل گیری نظام را مدنظر بگیرند. وی 
مشکالت درمانی را مختص روستاها و شهرهای 
م��رزی ندانس��ت و ب��ه کمب��ود بیمارس��تان در 
کالن ش��هرها اش��اره کرد و عدم بیمارس��تان در 
شرق تهران با جمعیت چندمیلیونی را مثال زد 
و همچنی��ن از عدم اصالح زیرس��اخت ها گفت و 
بعضی از بیمارس��تان ها را فرسوده خواند و رفع 

این مشکل را مستلزم همکاری نهادها و وزارت 
خانه ها دانس��ت. سید حسن هاشمی ادامه داد 
ک��ه س��اخت و تجهی��زات بیمارس��تان ها تنه��ا 
راه ح��ل نیس��ت و ای��ن مس��ئله هم��کاری دیگر 
نهاده��ا را نی��ز می طلبد. وزارت راه در س��اخت 
جاده ه��ا و کوچه ها، خودروس��ازان در س��اخت 
خودروهای استاندارد، در سیستم غذایی تولید 
غذاهای س��الم و... همچنین ق��وه قضاییه باید 
اقدام��ات الزم و جدی را در برخورد با متخلفان 
درزمینه غذا و دارو انجام دهد. پس پیش��گیری 
تنها متوجه مردم نیست و بخش اهمی به عهده 
مسئولین و سیاست گزاران می باشد و قوه های 
مقننه، مجریه و قضاییه باید حوزه سالمت را در 

اولویت های کاری خود قرار دهند.

وزیر بهداش��ت در حین سخنرانی خود، سهوا 
از لفظ سازمان برای اورژانس استفاده کرد! که 
این مس��ئله با تشویق بی نظیر حضار مواجه شد 
و گف��ت: اگ��ر همیش��ه باه��م همکاری داش��ته 
باش��ید و وحدتت��ان را حف��ظ کنی��د به تمام��ی 
اهداف خودخواهید رس��ید. وی افزود: س��عی 
می کنی��م بیم��ه کارکن��ان را پیگی��ری کنی��م تا 
خدم��ات  از  بتوانن��د  درمان��ی  کادر  دوس��تان 
تکمیل��ی مانن��د دندان پزش��کی، تصویربرداری 

و... استفاده کنند.

 س��ید حس��ن هاش��می در بیان برنامه کاری 
خ��ود گفت: ام��کان افزودن نی��رو در این برهه 
زمان��ی وج��ود ن��دارد و ت��الش می کنی��م نگاه 
وی��ژه ای ب��ه اورژانس هوایی داش��ته باش��یم و 
خری��د 40 فرون��د آمبوالن��س هوای��ی مجه��ز و 
مطاب��ق ب��ا اس��تاندارهای جهان��ی در 5 س��ال 
آین��ده را در برنامه کاری خودداریم و همچنین 
بج��ای  هوای��ی  اورژانس ه��ای  از  اس��تفاده 
پایگاه ه��ای زمینی در مناطق صعب العبور جزء 
برنامه های آتی ماس��ت که عالوه بر س��ریع تر و 
راحت ت��ر ب��ودن خدمات رس��انی به صرفه تر نیز 

خواه��د ب��ود.
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<< فراخــــــوان همـــــــکاری >>
هر کجای ایران که هستید

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

با ما تماس بگیرید
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ارتباط مستقیم با سردبیر)نظریان( :    تماس)ساعات کاری(  09173302100
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1- حکایت��ی ک��ه در ادام��ه م��ی آید، داس��تانی 
واقعیست که در همین یک ماه گذشته رخ داده 

است:
همکاری داش��تیم که همسرش باردار بود و چون فرزند اولشان 
بود هم مادر و هم پدر هر دو استرس فراوانی داشتند. همکارمان 
می گفت که برای خانمش خیلی مهم اس��ت که در لحظه زایمان، 
همسرش در کنارش باش��د. علی رغم اینکه موارد زیادی سزارین 
در اتاق عمل دیده بود و موارد قابل توجهی نیز زایمان طبیعی در 
آمبوالنس گرفته بود، ولی به طرز عجیبی نسبت به زایمان همسر 
خودش ترس و استرس داشت! که البته این استرس نیز مسئله ای 
غیرطبیع��ی نبود. گذش��ت و گذش��ت ت��ا اینکه ی��ک روز با همین 
همکار مذکور هم ش��یفت ش��دم و گفت که همسرش دیروز سونو 
ک��رده و متخصص زنان نیز ویزیت کرده و تاریخ حدودی زایمان را 
دو هفت��ه دیگ��ر تخمی��ن زده اند ک��ه البت��ه از همی��ن االن نگران 
شیفت هایش برای دو هفته دیگر بود. همان شب حدود ساعت نه 
تلفنش زنگ خورد و ناگهان دیدم که رنگش مثل گچ س��فید شد! 
ش��رح ماوق��ع را ک��ه جویا ش��دم با به��ت و تعجب گفت: همس��رم 
دردش شروع شده و در مسیر بیمارستان است! از پایگاه جاده ای 
ک��ه م��ا در آن ش��یفت بودیم تا بیمارس��تان همس��رش ح��دودا دو 
س��اعت فاصله داشتیم. زمین و زمان را یکی کرد تا بتواند یک نفر 
را جایگزی��ن خودش کند و برود به س��مت بیمارس��تان. مس��ئول 
پایگاه و مس��ئول امور پایگاه ها و مس��ئول اتاق بحران و... همه را 
تماس گرفتیم تا یک نفر نیرو پیدا ش��ود برای جایگزینی ولی نشد 
ک��ه نش��د. درنهایت همکارم زد به س��یم آخر و گف��ت که من ترک 
شیفت می کنم و می روم، مگر چند بار همسرم زایمان دارد و مگر 
چن��د ب��ار در زندگی به حضور م��ن نیاز دارد؟! تش��ری به او زدم و 
گفتم فکر کن از در پایگاه خارج ش��دی و ده دقیقه بعد راننده ای 
خواب آل��ود دو قدم پایین تر از پایگاه چپ کرد و نیازمند آمبوالنس 
ش��د؛ و یا فک��ر کن دریکی از همین روس��تاهای اط��راف که خانه 
بهداش��ت ندارد، زنی مثل همس��ر خودت درد زایم��ان گرفتش و 
نیازمند آمبوالنس ش��د... این حرف ها را که زدم به فکر فرورفت و 
گفت: هی فالنی پس چه خاکی بر س��ر کنم؟ به او گفتم صبر کن 
بازه��م تماس می گیریم خدا بزرگ اس��ت. تا حدود دوازده ش��ب 
تقریبا پنجاه درص��د همکاران اورژانس را از خ��واب بیدار کردیم. 
پنجاه درصد مابقی هم که شیفت بودند و مقدور نبود که جایگزین 
ش��وند. حدود ساعت دوازده نیمه شب، ش��یرپاک خورده ای که از 
همکاران قدیمی بود و خودش بچه داشت و این دردها را کشیده 
بود متقبل ش��د که جایگزین وی ش��ود که البته باز مشکل راننده 
داشتیم و درنهایت شیفت سه پایگاه را جابجا کردیم تا این همکار 

بیچاره مان آزاد شد و به سمت همسرش رفت.

ف��ردای آن روز همکارمان تماس گرفت و گفت پس��ر کاکل زری 
اش به دنیا آمده و شکر خدا هیچ مشکلی هم ندارد. آن روز فکرم 
سراس��ر درگیر این مس��ئله بود که حقیقتا مش��کل کمبود نیروی 
انس��انی کی قرار اس��ت حل ش��ود؟! این هم��ه گفتی��م و گفتیم و 
گفتیم و انگار هر چه بیش��تر گفتیم کمتر ش��نیده شد؛ و حاال من 
منتظرم که همکار دیگری در گوش��ه ای دیگر از کشور، همسرش 
درد زایمان بگیرد و جایگزین پیدا نش��ود و ترک شیفت کند و بعد 
رفتنش جان انس��انی ب��ه خطر بیفتد... و مطمئنا پاس��خگویی در 
خصوص جان آن انسان به ذمه مسئولین امر است که به اورژانس 
کم لطف��ی داش��ته اند، درحالی که به دیگر بخش ه��ا بعضا بیش از 
نیازشان امکانات و فرصت داده اند. به قول خواجه شیراز: ای که 
انگش��ت نمایی به کرم در همه شهر / وه که در کار غریبان عجبت 

اهمالی است.

2- ده��ه اول مهرم��اه مصادف اس��ت با اعی��اد ذی الحجه، که با 
جنایات آل س��عود عید مردم عزا شد؛ و دهه آخر مهرماه مصادف 
است با شروع محرم الحرام. اینکه مطالب زیر به این نشریه مرتبط 
اس��ت یا نه؟! و یا جایگاه این س��رمقاله جای این مطالب را دارد یا 
نه؟! نمی دانم... اما من به ش��خصه وام دار بزرگ مردی هستم که 
روزگاری در صح��رای کرب��ال س��ربریده اش را در بر چوب خش��ک 
نیزه ه��ا عل��م کردند و ای��ن قلم ناگزیر اس��ت از نوش��تن از او. من 
عقیده دارم انس��ان خوب باش��د یا بد، دین دار باش��د یا المذهب، 
نمی تواند حس��ین )ع( را دوس��ت نداش��ته باش��د؛ یعنی به صرف 
انس��ان بودن، فارغ از هر دین و مذهبی، حب حسین )ع( در جان 
آدمی است. تنها کافی ست که زنگار جان خود را بزداید. »خونی 
چکی��د و حنج��ره ی خاک ج��ان گرفت / بغضی شکس��ت و دامن 
هفت آس��مان گرفت« س��الم بر آن رأس بر نیزه برافراش��ته ش��ده 
)الس��الم علی ال��راس المرفوع(... س��الم بر آن محاس��ن به خون 
رنگین ش��ده )السالم علی الشیب الخضیب(... سالم بر آن کشته 

مظلوم )السالم علی القتیل المظلوم(...

من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست 

 تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

پیشکس��وتان در هر ش��غلی منب��ع زنده اطالعاتی هس��تند و 
سرش��ار از تجربیاتی که قطعا با اس��تفاده از آن می توان سال ها 
جلوت��ر رفت و این بزرگواران همیش��ه خاطرات ش��یرینی دارند 
ک��ه باعث دلگرم��ی در نیروهای جدید می ش��ود؛ پس دوباره به 
سراغ یکی از پیشکس��وتان اورژانس این مرتبه در مشهد رفتیم 
و گفت وگویی کام��ال صمیمانه و متفاوت را با این بزرگوار انجام 
دادیم. مردی که هم تکنس��ین بوده است و هم در سابقه شغلی 
خود سرپرس��ت اورژان��س اس��تان خراس��ان را دارد؛ و به گفته 
تکنس��ین های فعلی مشهد هرکجا به مشکل برمی خورند سراغ 

اس��تاد باتجربه خود می روند.

یک.یک.پن��ج: ی��ک بیوگراف��ی از خ��ود و همچنی��ن س��وابق 
تحصیلی و ش��غلی خود را بفرمایید.

من احمد وفابخش هس��تم، متولد 1332 مش��هد، فوق دیپلم 
حرفه وف��ن دارم و از س��ال 1356 وارد اورژان��س ش��دم. مدتی 
به عن��وان سرپرس��ت پای��گاه ب��ودم و بعدا ب��ه  عنوان سرپرس��ت 
تکنس��ین ه��ا و بعد هم به عنوان سرپرس��ت اورژانس خراس��ان 

کار بودم. البت��ه رضوی مشغول به 

آن زمان اس��تان خراس��ان تفکیک نش��ده بود.

یک.یک.پنج: به چه طریقی وارد اورژانس ش��دید؟ ابتدا یک 
آزمون برگزار شد و پذیرفته شدگان یک دوره آموزشی در تهران 
زی��ر نظ��ر جیم پاترس��ون را گذراندند و در س��ال 56 در مش��هد 
حدود 62 نفر مشغول به کار شدیم. ما با 3 پایگاه و 8 آمبوالنس 

ش��روع به کار کردیم.

یک.یک.پن��ج: اگ��ر اولی��ن مأموریتی ک��ه رفتید را ب��ه خاطر 
داری��د ب��رای م��ا تعری��ف کنی��د.

آن موق��ع چون ما تازه کار بودیم زیر نظر یک تیم مدیریتی کار 
می کردی��م، تازه به ما آمبوالن��س داده بودند و تلفن را که وصل 
کردی��م زنگ خورد و اطالع دادند که در خیابان کوه س��نگی در 
نزدیکی فروش��گاه لش��گر که ما آنجا قرار داش��تیم یک دستگاه 
موت��وری دچار حادثه ش��ده اس��ت و ما چ��ون اول کارمان بود با 
خوش��بختانه  و  رفتی��م  حادث��ه  مح��ل  ب��ه  خاص��ی  ش��عف 
آس��یب دیدگی ها مختص��ر بود و همان جا اقدامات انجام ش��د و 
نی��از به انتقال بیمار به بیمارس��تان نبود، چ��ون بی تجربه بودیم 
خیلی اس��ترس داشتیم و تمام جزییات آن روز در خاطرم مانده 

اس��ت.

یک.یک.پنج: کدام یک از مأموریت هایی که تابه حال رفته اید 
بیش��تر در ذهنتان مانده است؟ زلزله طبس که در سال 1357 
اتفاق افتاد از مأموریت های س��خت و خاطره انگیزی بود که من 
رفت��م. ما به ص��ورت گروهی با 4 دس��تگاه آمبوالنس از مش��هد 
اعزام ش��دیم، کار بسیار س��نگین بود مخصوصا در روزهای اول 
ک��ه ه��ر تکنس��ین گاه��ی 25 آمپ��ول را همزمان آم��اده تزریق 
می ک��رد و به آس��یب دیدگان تزری��ق می کرد. خب مس��لما در 
زلزله ای که باالی 7 ریش��تر بود هم تعداد کشتگان زیاد هست 
هم تعداد زخمی ها، حج��م کار خیلی باالبود، اما بچه ها بدون 
گالیه کار می کردند و همچنین سال بعد زلزله قائن یعنی سال 
1358 که البته حجم کار نس��بت به طبس خیلی پایین تر بود؛ 

اما بازهم مأموریت بزرگی محس��وب می ش��د.

یک.یک.پن��ج: در آن زم��ان تم��اس ب��ا اورژان��س ب��ه چه 
صورت بود؟ در مشهد ش��ماره تلفن اورژانس از همان 
ابتدا به ص��ورت 115 بود، مثال در تهران 123 بود 
و در ش��هرهای مختل��ف ف��رق داش��ت و حتی 
خیل��ی از ش��هرها به صورت ش��ماره تلفن 
معمولی بود و بعدها شماره اورژانس 
به ص��ورت  کش��ور  سراس��ر  در 

یکپارچه ب��ه 115 تغییر یاف��ت.

آن  تجهیزات  یک.یک.پن��ج: 
ب��ود؟  ص��ورت  چ��ه  ب��ه  زم��ان 
تجهیزات آن زم��ان واقعا به روز 
دس��تگاه  م��ا  مش��هد  در  ب��ود، 
داش��تیم،  مکالم��ات  ضب��ط 
اتوبوس های صحرایی اورژانس 
با تم��ام امکانات مثل دس��تگاه 
و...  بان��ک خ��ون  رادیول��وژی، 
و  پیش��رفته  اتومبیل ه��ای 
خ��ب  ام��ا  داش��تیم؛  مجه��زی 
مث��ال  ب��ود  ه��م  مش��کالتی 
برانکارده��ای آن زم��ان فلزی و 
بس��یار س��نگین ب��ود و خیلی از 

تکنس��ین ها دچار مشکالتی می ش��دند، تجهیزات کامل بود اما 
االن خیلی پیش��رفته تر و مناسب تر هستند، خیابان ها نسبت به 
آن زم��ان خیلی بهتر ش��ده اس��ت. االن تنوع تجهی��زات خیلی 

زیاد هس��ت.

یک.یک.پنج: در ابتدا که کار را ش��روع ک��رده بودید برخورد 
م��ردم به چ��ه صورت ب��ود؟ خب ما ی��ک ارگان جدی��د بودیم با 
نیروهای هم س��ن و ج��وان. این برای مردم جذابیت داش��ت و 
خیلی از ما اس��تقبال می کردند. اوایل، کار ما زیاد نبود، گاهی 
م��ردم می آمدن��د در پایگاه ه��ا کنار م��ا می نشس��تند و در مورد 
ش��غلمان می پرس��یدند و دوس��ت داش��تند در مأموریت ها ما را 
همراه��ی کنن��د؛ مثال ی��ک دوس��تی من داش��تم ک��ه اتومبیل 
س��واری او ب��ا آمبوالن��س همرن��گ ب��ود و می گفت ش��ما که به 
مأموری��ت اع��زام ش��دید م��ن هم ب��ا ماش��ینم ش��مارا همراهی 

می کن��م، م��ا هیچ وق��ت از ناحی��ه م��ردم، آزاری ندیدی��م!

 115 ب��ا  و  ش��دید  بازنشس��ت  ک��ه  روزی  یک.یک.پن��ج: 
خداحافظی کردید چه احساس��ی داش��تید؟ من دو سال بعد از 
بازنشس��تگی ه��م در اورژان��س خدم��ت ک��ردم. س��ال 1386 
بازنشس��ت ش��دم، اما چون در یک ش��رکت خصوصی خدمات 
بهداش��ت درمانی مش��غول بودم و کار کامال شبیه اورژانس بود 
چندان خالءای در زندگی ام ایجاد نش��د اما اینکه از همکارانم 

و آن محیط خداحافظی می ک��ردم برای��م ناراحت کنن��ده ب��ود.

یک.یک.پن��ج: از دی��دن تکنس��ین های جدید و ت��ازه کار چه 
احساس��ی دارید؟ با دیدن تکنسین های جوان یاد روزهای اول 
کاری خود می افتم و دیدنشان باعث شعف و انرژی من می شود 
و ب��ا خیلی از آن ه��ا در ارتباطم و البته یاد دوس��تان و همکاران 
اولی��ه خودم هم می افتم و حدود 12 نفر از آن جمع 62 نفره را 
در به دالیل مختلف از دس��ت دادیم و این خیلی ناراحت کننده 

اس��ت.

یک.یک.پنج: مأموریتی بوده است که برای شما هم سخت و 
هم ش��یرین باشد؟ بله، زیاد بوده است از این مأموریت ها؛ مثال 
خیلی س��ال قبل در خیابان امام رضا )ع( یک مأموریت زایمان 
رفت��م و م��ردم اطرافمان جمع ش��ده بودن��د و آن خانم هم درد 
داش��ت و هم معذب بود، کنار خیابان یک مقدار ماس��ه بود آنجا 
3 نف��ر چ��ادر گرفتند و من بچه را به دنیا آوردم و به بیمارس��تان 
منتقلش کردم واالن آن بچه بزرگ ش��ده و با صحبت هایی که از 
مادرش ش��نیده تابه حال چند بار به دیدن من آمده اس��ت. این 
ش��غل ف��رای س��ختی هایش لذت ه��ای زی��ادی دارد، همین که 
مردم م��ا را در خیابان می بینند و می گوین��د فالن موقع بهمان 

کمک کردید و تش��کر می کنند خیلی لذت بخش اس��ت.

یک.یک.پنج: در پایان اگر س��خنی دارید بفرمایید.

از تکنسین ها می خواهم که بهترین وجه وظیفه خود را انجام 
دهن��د و مش��کالت موجود باعث نش��ود که در خدم��ت به مردم 
کوتاهی کنند و بدانند که این ش��غل اجر معنوی بسیاری دارد و 
دعای مردم حتما در ش��رایط س��خت به کمکش��ان خواهد آمد. 
م��ن خ��ودم دچار حادثه ش��دم و طحال��م پاره ش��د و حدود 60 
کیلومتر از شهر دور بودم و اینکه نجات پیدا کردم و زنده ماندم 
قطع��ا از دع��ای م��ردم خوبمان بوده اس��ت. و همچنی��ن از این 
حرکت جدید و ایجاد یک نش��ریه با محوریت اورژانس و بازتاب 
مسائل تکنس��ین ها و معرفی و فرهنگ سازی درزمینه اورژانس 

بس��یار خوش��حالم و برای همه ش��ما آرزوی موفقیت می کنم.

کالم رهبر
قشر پرستار هم باز از یك نگاه دیگر یك قشر بسیار اثرگذار و مهم است. نقش پرستار در نظام سالمت کشور یك نقش بسیار مهمی است؛ نقش بسیار عظیمی 
است. اگر پرستار دلسوز و مهربانی در کنار بیمار نباشد، گمان اینکه معالجه ی پزشك در آن بیمار تأثیری نبخشد، بسیار زیاد است. آن عنصر و آن موجود فرشته 
گونی که بیمار را در واقع از مس��یر طوالنی و دش��واِر مرض و ش��دت آن عبور مي دهد، عبارت است از پرستار. این را هر کدام از ما که دچار بیماری شده باشیم و 

در جریان بیماریهای سخت و عمل های جراحی دشوار قرار گرفته باشیم - از جمله خود من - بالعیان احساس کردیم و احساس مي کنیم.

مقام معظم رهبری)مد ظله العالی(           

سر مقاله

عباس نظریان

صفحه   2
Oct 2015 / 94 شماره چهارم/مهر ماه

خب�ری

گفت و گو

شهرام طاهر زاده
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 مشهد

مـا هیچ وقـت از ناحیـه مـردم؛ 
 آزاری ندیدیم! 

گفت وگو با استاد وفابخش؛ پیشکسوت اورژانس 115 مشهد      



هم زم��ان با ورود اولین کاروان حجاج بیت ا... الحرام به کش��ور عزیزمان ای��ران، مرکز اورژانس تهران با آمادگی 
کامل همراه با آمبوالنس ها و اتوبوس آمبوالنس ها و پرسنل مجرب خود از ساعت 20 روز دوشنبه 6 مهرماه 94 در 
فرودگاه امام خمینی )ره( مس��تقر گش��ته و به اس��تقبال مصدومان حادثه منا ش��تافتند. اس��تقرارها به صورت 24 
س��اعته ادامه داش��ته و تاکنون 24 نفر از مصدومان حادثه منا و بیماران در پروازهای مختلف به بیمارس��تان های 
مختلف منتقل و تعداد 5 نفر نیز به صورت س��رپایی در محل از خدمات امدادی-درمانی تکنس��ین های این مرکز 
بهره مند شدند. همچنین در تاریخ چهارشنبه 8 مهرماه 94 با پرواز ساعت 12 تعداد پنج نفر و با پرواز ساعت 17 

تعداد 4 نفر از مصدومان و بیماران تحت پوشش امدادی-درمانی اورژانس 115 تهران قرار گرفتند.

صبح امروز اولین گروه از زائرین مدینه منوره و بیت ا... الحرام وارد اصفهان ش��دند و پوش��ش امدادی-درمانی 
الزم توس��ط مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی اصفهان انجام پذیرفت. به گزارش روابط عمومی مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی اصفهان، س��اعت 8 صبح امروز یکش��نبه 12 مهرماه 94 اولین هواپیمای 
حامل زائرین خانه خدا و مدینه منوره در فرودگاه ش��هید بهش��تی اصفهان به زمین نشس��ت که 10 نفر از پرسنل 
فوریت های پزش��کی به همراه 4 خودروی امدادی جهت ارائه اقدامات اولیه درمانی در فرودگاه ش��هید بهش��تی 
اصفهان حضور به هم رس��انیدند. بر اس��اس این گزارش، یک واحد امدادی به همراه تکنس��ین های فوریت های 

پزشکی تا پایان ماه ذی الحجه ورود حجاج به اصفهان را پوشش امداد سالمت می نماید.

صبح امروز سه ش��نبه 7 مهرماه 94 اکیپ های درمانی اورژانس 115 ش��یراز، از س��اعت 5 صبح با اس��تقرار در 
فرودگاه شهید دستغیب شیراز خود را جهت استقبال از حجاج آماده کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان فارس: با توجه به خطر ابتال حجاج 
ب��ه ویروس کرونا به محض پیاده ش��دن از هواپیما قبل از ورود به س��الن فرودگاه توس��ط اکیپ��ی از اورژانس مورد 
معاینه قرار گرفتند. اورژانس با اس��تقرار یک دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس و چهار دس��تگاه آمبوالنس در فرودگاه 

جهت پوشش هرچه بهتر نیازهای حجاج در این مراسم شرکت کردند.

 محمدرضا عالی منش رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان فارس با حضور در فرودگاه 
ش��خصا مس��ائل و موارد را پیگیری کرده و در ادامه گفت: تمامی اکیپ های اورژانس 115 مستقر در سطح شهر 
آموزش ه��ای الزم را جه��ت برخورد با موارد احتمالی از کرونا ویروس دیده اند و برای تمامی آمبوالنس ها وس��ایل 
حفاظت ش��خصی در نظر گرفته ش��ده اس��ت.  وی اضافه کرد: یک دس��تگاه آمبوالنس ایزوله جهت انتقال موارد 
احتمالی از کرونا ویروس آماده ش��ده اس��ت که اگر موردی گزارش ش��د توس��ط آمبوالنس��ی مخص��وص به مراکز 

درمانی منتقل شود که با این اقدام از آلودگی آمبوالنس های عملیاتی این مرکز جلوگیری می شود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی آذربایجان ش��رقی گفت: ظهر امروز مورخه 7 مهرماه 
94 با همکاری معاونت درمان و معاونت بهداش��ت مانور انتقال بیمار مبتالبه ویروس کرونا انجام ش��د.

دکت��ر رجائ��ی گفت: با توجه ب��ه اهمیت انتقال در مورد بیم��اران مبتال به ویروس کرون��ا و همچنین لزوم 
هماهنگی منس��جم مابین معاونت بهداش��ت و درمان و اورژانس 115 و توجه به اینکه در صورت تش��خیص 

بیماری بایس��تی این بیماران با س��ازوکار ویژه ای  انتقال داده ش��وند، این مانور انجام ش��د.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی آذربایجان ش��رقی گفت: با تشخیص بیمار فرضی در 
فرودگاه و انجام اقدامات تش��خیصی و پیش��گیری و با مراعات نکات ایمنی و ایزوله و انجام هماهنگی های 

الزم بیمار فرضی به بیمارس��تان س��ینا منتقل ش��د.

دکتر رجائی گفت: این بیماری از طریق تنفس و بزاق منتشر می شود و الزم است در زمان دوره 14 روزه 
ای��ن ویروس هم وطنان از دیدوبازدیدها و روبوس��ی حاجیان خودداری کنن��د تا به راحتی و در صورت مبتال 

بودن افراد، از انتش��ار آن جلوگیری کنیم.

ب��ه جرات می ت��وان گفت گاه��ی مؤلفه 
»زم��ان« در اورژان��س از س��ایر ضروریات 
کارکن��ان  تخص��ص  ی��ا  تجهی��زات  مث��ل 
اگ��ر  بدیه��ی اس��ت ک��ه  مهم ت��ر اس��ت. 
ام��ا  س��اده  مراقبت ه��ای  مصدوم��ان، 
نجات بخ��ش موردنی��از خ��ود را درهمان 
دقای��ق اولی��ه رخ دادن آس��یب دریاف��ت 
کنن��د، فوای��د بیش��تری خواهد داش��ت. 
توجه به این نکته مهم اس��ت که برخی از 
داوطل��ب،  اش��خاص  ناظ��ران ح��وادث، 
شهروندان آشنا به اصول اولیه برخورد با 
از  مس��تقل  می توانن��د  ترومای��ی  بیم��ار 
منابع��ی که ه��ر کش��وری در اختیار دارد 
رس��می  س��اختارهای  ب��ا  هماهن��گ 
و  ک��رده  عم��ل  پزش��کی  مراقبت ه��ای 
مراقبت ه��ای پی��ش بیمارس��تانی مؤثر و 

ب��رای  را  مس��تمری 
مصدومان تأمین نمایند.

انتخ��اب  ب��رای 
فراگیرانی که با کمترین 
بازدهی  بیشترین  هزینه 
در  بای��د  باش��ند  دارا  را 
جوامع مطالعات خاصی 
انجام شود. در جامعه ما 
با توجه به شرایط مالی و 
و حضور  جمعیتی کشور 
20 میلی��ون دانش آم��وز 

ر  د

مدارس، وجود ش��رایط مناس��ب ش��امل 
ذهن مس��تعد دانش آموزان در دس��ترس 
م��دارس،  در  آموزش��ی  امکان��ات  ب��ودن 
ام��کان  و  دانش آم��وز  اجب��اری  حض��ور 
انتق��ال آموخته ه��ا به خان��واده و جامعه، 
از  اس��تفاده  فرص��ت  و  ب��ودن  ج��وان 
ف��ردی  زندگ��ی  ط��ول  در  آموخته ه��ا 
در  س��المت  آم��وزش  دانش آموخت��گان، 
م��دارس به منظور ترویج آن ه��ا در جامعه 
بس��یار مقرون به صرف��ه اس��ت. ای��ن ن��وع 
آموزش ه��ا ب��ه نظر می رس��د بای��د جدی 
گرفته ش��ده و از سطح مدارس کار را آغاز 
نم��ود تا هر خان��واده ای در منزل حداقل 
یک احیاگر داش��ته باش��د و در این راستا 

هم��کاری دو وزارتخانه آموزش وپرورش و 
اس��ت  الزم  درم��ان  و  بهداش��ت  وزارت 
هرچند کافی نیس��ت. اضاف��ه کردن یک 
دوره  در  آموزش��ی  هس��ته  ب��ه  موض��وع 
دبس��تان و ادامه آن تا س��طح دبیرس��تان 
فرهن��گ  گس��ترش  در  می توان��د 
مهم��ی  نق��ش  اورژانس��ی  مراقبت ه��ای 

داش��ته باش��د.

ب��ه ای��ن منظ��ور جلس��ه ای��ی در تاریخ 
مرک��ز  ریاس��ت  حض��ور  ب��ا   94/6/15
مدیریت ح��وادث و فوریت های پزش��کی 
اس��تان یزد و دکت��ر ایمانی��ه رئیس اداره 
س��المت و تندرس��تی آم��وزش  و پرورش 
اداره کل و دیگ��ر کارشناس��ان به منظ��ور 

سامان دهی در جهت بهبود روند اجرایی 
ش��دن ط��رح اورژانس��یار برگ��زار ش��د و 
س��پس بابیان این موضوع ک��ه جمعیت و 
جه��ت   93 س��ال  ک��ه  مخاطب��ی  گ��روه 
آموزش معرفی ش��ده بودند متنوع بوده و 
تمامی گروه های س��نی )پیش دبستانی، 
دبیرس��تان(  و  راهنمای��ی  و  دبس��تان 
نمی توانند آموزش های یکس��انی دریافت 
کنن��د، با توجه به لزوم آموزش در س��نین 
پایی��ن و نب��ود دوره آموزش��ی در مقط��ع 
دبس��تان ای��ن مقطع س��نی و به خصوص 
پایه چهارم دبس��تان به عنوان گروه هدف 
ای��ن ط��رح انتخ��اب گردی��د و در پای��ان 

جلس��ه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1. برنامه ریزی جهت برگزاری افتتاح و 
ش��روع طرح در اواخر مهرماه و متناس��ب 

ب��ا هفت��ه جهان��ی ک��ودک

2. تدوی��ن برنامه عملیاتی متناس��ب با 
برنامه تحصیلی در مدارس��ی که جمعیت 
ه��دف باالی��ی در پای��ه چه��ارم دبس��تان 

داش��ته باش��ند.

و  جام��ع  آموزش��ی  برنام��ه  تدوی��ن   .3
م��دون جه��ت آم��وزش گ��روه ه��دف در 

روزهای پنجش��نبه

ی��ک  برگ��زاری  ب��ا  دوره  پای��ان  در   .4
مرحله مسابقه در گروه هدف نفرات برتر 

شناس��ایی و جوایزی اهدا خواهد ش��د.

مطالعات بین المللی نش��ان داده است 
که بچه ها در س��نین مدرس��ه مهارت ها و 
اقدام��ات فوریتی در مواقع اورژانس��ی را 
بیش��تر پذیرفته ان��د و ب��رای یادگیری آن 
هیجان و انگیزه دارن��د، به همین منظور 
آم��وزش  اهمی��ت 
در  اولی��ه  کمک ه��ای 
برنام��ه درس��ی مدارس 
می ش��ود.  تأکی��د 
در  آم��وزش  همچنی��ن 
سطح وس��یعی از جامعه 
ب��رای  راه��ی  به عن��وان 
مثبت  نگرش  گس��ترش 
ای��ن  یادگی��ری  ب��رای 
به عنوان یکی  اقدام��ات 
از مهارت های فردی در 
زندگی تبدیل می شود.

تجهیز تمامی پایگاه های اورژانس 115 فسا به اینترنت
اینترنت پرسرعت در خدمت آموزش !

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا گفت: به منظور دسترسی تمامی پایگاه های اورژانس 115 فسا به اینترنت این خدمت 
از س��وی این مرکز در همه 13  پایگاه ش��هری و جاده ای این  شهرس��تان راه اندازی گردید. یوس��ف علیپوریان در مورد مزایای این طرح افزود: عالوه بر آموزش 
کارکنان به صورت مجازی در پایگاه ها از این زیر ساخت در ارزشیابی آنالین تکنسین های فوریت های پزشکی استفاده خواهد شد.وی گفت: اینترنت در تمام 

پایگاه های این مرکز از نوع اینترنت پرسرعت بوده و همه کارکنان به این خدمت دسترسی خواهند داشت.

اورژانســیـــــــــــــــار
برنامه مشترک آموزش و پرورش و اورژانس!
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 خبری

فاطمه  منصوری 
مسئول آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان یزد

گزارش ویژه

خبر کوتاه

محمد قادری فر:
امیدوارم دستاورد این همایش 

ثبت روز ملی اورژانس باشد.

رئی��س هیت مدیره انجم��ن فوریت های 
پزش��کی  ای��ران در گفت و گو ب��ا خبر نگار 
یک.یک.پن��ج گفت: با وج��ود حجم باالی 
کار در اورژان��س ته��ران م��ن و همکاران��م 
هرگز خس��ته و دل��زده نش��ده ایم،ما امروز 
تصمی��م  ک��ه  هس��تیم  مراس��می  میزب��ان 
درس��تی بود ای��ن همایش بای��د برگزار می 
ش��د تا به تکنس��ین ها یک انرژی مضاعف 
داده ش��ود و هم پاسخی باش��د به زحمات 
و  کش��ور  سراس��ر  در  ش��ان  روزی  ش��بانه 
امی��دوارم که ش��اهد دس��تاوردهای خوبی 

باشد.

محمد قادری فر و همکارانش در راستای 
تحقق اهداف اورژانس فعالیت های زیادی 
داش��ته ان��د و دیداره��ای بس��یار خ��وب و 
مفیدی با مس��ئولین کشوری از جمله وزیر 
بهداش��ت، مع��اون وزیر و س��ایر مس��ئولین 
مربوطه انجام داده اند و سعی کرده اند در 
این دیدارها حقایق ناگفته و س��ختی های 
این ش��غل را بی��ان کنند . با برگ��زاری این 
همایش س��عی در تحق��ق اه��داف آرمانی 
انجمن فوریت ها داش��ته اند. به طوری که 
وزیر بهداش��ت در س��خنرانی خ��ود گفت: 
زم��ان آن رس��یده اس��ت ک��ه اورژان��س به 
سازمانی مس��تقل، تصمیم گیر و مقتدر در 
خدمت مردم شریف کشور عزیزمان باشد.

همایش س��الگرد چهلمین سال تاسیس 
اورژانس  با برنامه ریزی خوبی برگزار شد. 
این همایش در تاریخ 94/6/26 در ساعت 
8 صبح آغاز شد و زمان به گونه ای انتخاب 
ش��ده ب��ود ت��ا تم��ام مدعوی��ن بتوانن��د در 
همایش حض��ور یابند.کارکنان اورژانس از 
حض��ور  مراس��م  در  کش��ور  سراس��ر 
ش��رکت  از  نظرس��نجی  داش��تند،طبق 
کنن��دگان اکثریت حضار از همایش راضی 
بودند. بعد از س��ال ها این اولین همایشی 
ب��ود ک��ه ب��ا ای��ن عظم��ت در بزرگداش��ت 
اورژان��س برگ��زار ش��د؛ محمد ق��ادری فر 
امیدوار بود که دس��تاوردهای این همایش 
مس��یری جهت س��ازمان ش��دن اورژانس و 

ثبت روز ملی اورژانس باشد. 

محم��د ق��ادری ف��ر در پاس��خ ب��ه س��وال 
خبرنگار ما در خص��وص متنی که از طرف 
انجم��ن قرائت ش��د گف��ت: ))آنچ��ه از دل 
برآید الجرم بر دل نشیند((یک هفته برای 
این متن توسط هیئت مدیره وقت گذاشته 
ش��دتا متنی موزون، س��نجیده و بر مبنای 
و  ش��ود  نوش��ته  ه��ا  تکنس��ین  مش��کالت 
خوش��بختانه با اس��تقبال و تشویق شرکت 
کنن��دگان متوج��ه ش��د و امیدواری��م ک��ه 
خواس��ته ها بزودی محقق ش��وند. و من از 
دکت��ر صاب��ری نی��ا و دکت��ر میعاد ف��ر بابت 
زحماتی که متقبل ش��دند کمال تش��کر را 

دارم. 

همای��ش طبق برنامه ریزی برگزار گردید 
و مس��ئولین نقط��ه نظ��رات خ��ود را ای��راد 
کردن��د و ای��ن همای��ش به یک��ی از اهداف 
خ��ود که آش��نایی تکنس��ین ها از ش��رایط 
کاری هم در س��ایر اس��تان ها بود، رس��ید. 
محم��د ق��ادری ف��ر در پای��ان صحبت های 
خود اشاره کرد: نش��ریه یک.یک.پنج یک 
حرکت زیبا و س��نجیده اس��ت و خوشحالم 
که اورژانس یک نش��ریه مستقل دارد و من 
از ط��رف 15 هزار تکنس��ین از تیم نش��ریه 
تش��کر م��ی کنم؛ما نش��ریه نداش��تم ش��ما 
ت��الش کردید این کار بس��یار مهم را انجام 
دادید، این نش��ریه روی میز تمام مسئولین 
قرار می گیرد و تریبونی برای تمام کارکنان 

اورژانس پیش بیمارستانی  است.

گزارش

امین شکری
روزنامه نگار



دکتر حس��ین صناعی زاده، دانش��یار دانش��کده 
پزش��کی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��یراز و رییس 
بخ��ش آموزش��ی مس��مومیت های مرکز آموزش��ی 
درمان��ی حض��رت علی اصغ��ر )ع( ش��یراز اس��ت. 
فرصتی فراهم شد تا در طی یک گفت وگوی علمی 
نظر ایشان را در مورد نقش شستشوی معده با لوله 
بینی-معده ای )NGT( توس��ط پرس��نل اورژانس 
پی��ش بیمارس��تانی در اف��رادی که مقادی��ر زیادی 
دارو، س��م یا م��واد ش��یمیایی را خورده ان��د، جویا 
ش��ویم. در ادام��ه نظرات علم��ی ایش��ان را در این 

خصوص مطالعه خواهید نمود.

یک.یک.پن��ج: شستش��وی معده ب��ا لوله بینی-
معده ای )NGT( چه نقش��ی در اقدامات اورژانس 
پیش بیمارستانی در افرادی که مقادیر زیادی دارو 

یا سم یا مواد شیمیایی را خورده اند دارد؟

قبل از هر چیز الزم است به این نکته اشاره کنیم 
که می بایست بین شستش��وی معده با لوله بینی-
معده ای )NGT( که در حال حاضر توسط پرسنل 
اورژانس پیش بیمارس��تانی ب��رای اکثر افرادی که 
مقادی��ر زی��ادی دارو ی��ا س��م یا م��واد ش��یمیایی را 
خورده اند، انجام می شود و شستشوی معده با لوله 
دهانی-معده ای )OGT(، تفاوت قائل شد. منظور 
لول��ه دهانی-مع��ده ای  ب��ا  از شستش��وی مع��ده 
)OGT(، شستش��وی معده با گذاشتن لوله شماره 
 28-22 و  بزرگ س��االن  در   French  40-36
French در کودکان، از طریق دهان به معده است. 
البت��ه، همان طور ک��ه می دانید ان��دازه لوله بینی-
معده ای )NGT( از 4 تا French 12 است. زمانی 
ب��ود که در اورژانس بیمارس��تان ها توصیه می ش��د 
ب��رای این افراد شستش��وی معده ب��ا لوله دهانی-
معده ای )OGT( انجام بدهند ولی بعد از گذش��ت 
مدتی، مطالعات نش��ان داد که شستشوی معده با 
لول��ه دهانی-مع��ده ای )OGT(، فق��ط در م��وارد 
خاص��ی می توان��د کارب��رد داش��ته باش��د. در حال 
حاضر، اکث��ر مراجع و کتب مس��مومیت ها توصیه 
می کنند که اگر بیمار مقادیر تهدیدکننده حیات از 
دارو، س��م یا ماده ش��یمیایی به فرم جامد، قرص یا 
کپس��ول را خورده باش��د و دارای ش��رایط خاصی 
باشد، در اورژانس بیمارستان، شستشوی معده با 
لوله دهانی-معده ای )OGT( را انجام بدهند. این 

شرایط به طور خالصه، شامل موارد زیر است:

• بیمار، در ظرف یکی دو س��اعت پس از مصرف 
مراجعه کند.

• ی��ا معتقد باش��یم که پ��س از گذش��ت یکی دو 
س��اعت، هنوز مقادیر قابل توجه��ی از دارو یا ماده 
مانن��د  باش��د،  باقی مان��ده  مع��ده  در  ش��یمیایی 
داروهای��ی که خاصی��ت آنتی کولینرژی��ک دارند و 

حرکات معده را کم می کنند.

• دارو یا ماده ش��یمیایی مذکور، جذب شارکول 
نشود مانند قرص های لیتیوم و ترکیبات آهن.

• شارکول موجود نباشد.

• حتی با دادن ش��ارکول ب��ا دو برابر دوز معمول 
)یعنی g/Kg 2(، نس��بت دارو یا ماده شیمیایی به 

شارکول، از 10 به 1 بیشتر باشد.

• بیمار، استفراغ نکرده باشد.

• دارو یا ماده ش��یمیایی دارای آنتی دوت نباشد 
ی��ا توس��ط همودیالی��ز ی��ا هموپرفی��وژن از خ��ون، 

برداشته نشود.

یک.یک.پن��ج: آی��ا شستش��وی مع��ده ب��ا لول��ه 
دهانی-مع��ده ای )OGT( در م��واردی که مقادیر 
زیادی دارو، س��م ی��ا مواد ش��یمیایی به ف��رم مایع 

خورده شده باشد، تأثیری در تخلیه معده دارد؟

تا آنج��ا که بنده می دانم در ای��ن زمینه فقط یک 
مطالعه انجام ش��ده ک��ه آن هم شستش��وی معده با 
لول��ه دهانی-مع��ده ای )OGT( را در ای��ن موارد، 

بی تأثیر می داند و توصیه نمی کند.

یک.یک.پن��ج: آی��ا در ح��ال حاض��ر در اورژانس 
بیمارس��تان ها شستش��وی مع��ده با لول��ه دهانی-
مع��ده ای )OGT( برای افرادی ک��ه مقادیر زیادی 
دارو، س��م ی��ا م��واد ش��یمیایی خورده ان��د، انجام 

می شود؟

 خیر. در حال حاضر، این روش به دلیل عوارضی 
که دارد، در اکثر مراکز درمانی ما کاربردی ندارد.

یک.یک.پنج: چه روش��ی جایگزین شستش��وی 
مع��ده ب��ا لول��ه دهانی-مع��ده ای )OGT(، ش��ده 

است؟

به جای شستشوی معده با لوله دهانی-معده ای 
 )mg/kg  1( ش��ارکول  دوز  ی��ك  دادن   ،)OGT(
توصیه شده است. به عبارت دیگر، تک دوز شارکول 
جایگزین روش شستش��وی معده ب��ا لوله دهانی-
معده ای )OGT( ش��ده اس��ت. البته به شرطی که 
دردادن ش��ارکول، من��ع مصرف��ی وج��ود نداش��ته 

باشد.

یک.یک.پن��ج: به نظر ش��ما شستش��وی معده با 

لول��ه بینی-مع��ده ای )NGT( که ان��دازه کوچکی 
دارد، می تواند نقشی دربرداشتن داروها، سموم و 

مواد شیمیایی از معده داشته باشد؟

بای��د اش��اره کنیم که تاکنون مطالع��ه ای در مورد 
تأثی��ر شستش��وی معده ب��ا لول��ه بینی-مع��ده ای 
)NGT( در افرادی که مقادیر زیادی دارو یا س��موم 
یا مواد ش��یمیایی را خورده اند، انجام نشده است. 
فق��ط یک گزارش موردی وجود دارد که پیش��نهاد 
کرده است که در بیمارانی که قرص و کپسول هایی 
آنت��ی  مانن��د  کولینرژی��ک،  آنت��ی  خاصی��ت  ب��ا 
س��ایکوتیک ه��ا یا آنت��ی دپرس��نت ها و ب��ه مقدار 
کش��نده خورده باش��ند و دیرتر از یکی دو س��اعت 
مراجعه کنن��د، با توجه به اینکه ح��رکات معده در 
ای��ن م��وارد، کاهش پی��دا می کن��د و دارو در معده 
باقی می مان��د، اگ��ر abdominal cT Scan انجام 
بدهی��م و بقایای دارو را در معده ببینیم، ساکش��ن 
محتوی��ات مع��ده و نه شستش��وی معده را ب��ا لوله 

بینی-معده ای )NGT( انجام بدهیم!
به ج��ای شستش��وی مع��ده ب��ا لول��ه 
دهانی-مع��ده ای )OGT(، دادن ی��ك 
دوز ش��ارکول )mg/kg 1( توصیه شده 
به عبارت دیگر، تک دوز شارکول  است. 
جایگزین روش شستشوی معده با لوله 
دهانی-معده ای )OGT( ش��ده است. 
البته به ش��رطی که دردادن ش��ارکول، 

منع مصرفی وجود نداشته باشد.

یک.یک.پنج: آیا شستش��وی معده با لوله بینی-
مع��ده ای )NGT( ک��ه ان��دازه کوچک��ی دارد و در 
پی��ش  اورژان��س  پرس��نل  توس��ط  حاض��ر  ح��ال 

بیمارستانی انجام می شود، بی تأثیر است؟

به نظر بن��ده، در اکثر موارد، بله. البته، برخی از 
مراجع و کتب مس��مومیت ها پیشنهاد می کنند که 
اگر بیمار مقادیر زیاد یا کم ولی، توکس��یك از دارو، 
مواد ش��یمیایی یا سمومی را که به فرم مایع است، 
خورده باش��د، با این شروط که بیمار، در ظرف نیم 
تا یك ساعت مراجعه کند، کاهش سطح هوشیاری 
نداش��ته باشد یا به دلیل مسمومیت شدید، اینتوبه 
ساکش��ن  و  گذاش��ته   NGT بیم��ار  ب��رای  ش��ود، 
محتوی��ات مع��ده با س��رنگ ب��زرگ ی��ا در برخی از 

موارد شستشوی معده، داده شود.

یک.یک.پن��ج: ممک��ن اس��ت این م��وارد را ذکر 

بفرمایید؟

بیم��ار  ب��رای  ک��ه  توصیه ش��ده  م��وارد  ای��ن  در 
NGT داده ش��ود. س��موم  ب��ا  شستش��وی مع��ده 
ارگانوفسفره، سموم کارباماتی، سموم ارگانوکلره 
)مانند لیندان و اندوس��ولفان(، س��موم مایع دیگر 
)حش��ره ک��ش، کنه ک��ش، قارچ ک��ش، علف کش، 
نماتدک��ش و حل��زون ک��ش(، داروهای بیهوش��ی 
ل��وکال مایع )مانند لیدوکائی��ن(، پوویدون آیوداین 
)بتادین(، سیانید، اتیلن گلیکول، کرومیوم، کافور 
و در ای��ن م��وارد ه��م توصیه ش��ده که ب��رای بیمار 
NGT گذاش��ته شود و ساکش��ن محتویات معده با 
سرنگ بزرگ انجام شود. آمینوفیلین، سالبوتامول، 
فورمالی��ن، کادمیوم، آرس��نیک، محلول مس، تترا 
اتیل سرب، اسید سلنیوس، اسید هیدروفلئوریك، 
اس��یدهای مختل��ف دیگ��ر، پراکس��ید هی��دروژن، 

کلرید زینك، کلرید جیوه.

یک.یک.پنج: شربت متادون و شربت تریاك هم 
ب��ه ف��رم مای��ع هس��تند. آی��ا در ای��ن م��وارد ه��م، 

شستشوی معده با NGT را توصیه می کنید؟

خیر. چون مسمومیت با متادون و شربت تریاك، 
دارای آنت��ی دوت یعن��ی نالوکس��ان، اس��ت و در 
صورت مس��مومیت ب��ا آن ها، می ت��وان از این آنتی 
دوت استفاده کرد. ما شستشوی معده با NGT را 
در این موارد، توصیه نمی کنیم. ضمنا در هنگامی 
که شستشوی معده با NGT داده می شود، بیمار، 
به دلی��ل تأثیر این م��واد، ممکن اس��ت همزمان با 
شستش��وی معده، کاهش س��طح هوش��یاری پیدا 
کن��د که ام��کان ورود محتوی��ات معده ب��ه راه های 

هوایی و ریه، وجود دارد.

یک.یک.پن��ج: آیا در موارد خ��وردن ترامادول یا 
متادون، به فرم قرص، شستشوی معده با NGT را 

توصیه می کنید؟

وقت��ی  گفتی��م،  ک��ه  همان ط��ور  چ��ون  خی��ر. 
شستش��وی معده با لوله دهانی-معدی )OGT( با 
آن اندازه بزرگش، در اکثر موارد، نقش��ی در تخلیه 
معده ندارد، بالطبع شستشوی معده با NGT، هم 
نمی توان��د نقش��ی در تخلیه معده داش��ته باش��د. 
ع��الوه ب��ر آن بای��د در نظر داش��ته باش��یم که در 6 
س��اعت اول بع��د از خوردن ترام��ادول، امکان بروز 
تش��نج وجود دارد و ممکن اس��ت شستشوی معده 
بیم��ار با تش��نج او، همزمان ش��ود. تش��نج، باعث 
می ش��ود که بیمار، مستعد به ورود محتویات معده 
به راه ه��ای هوایی و ریه، ش��ود. همچنین، ممکن 

است، شستش��وی معده، همزمان ش��ود با کاهش 
سطح هوشیاری ناشی از متادون و بیمار را به ورود 
محتوی��ات معده ب��ه راه های هوایی و ریه، مس��تعد 

کند.

یک.یک.پن��ج: آقای دکتر آیا منع��ی برای انجام 
شستشوی معده با روش NGT وجود دارد؟

بل��ه، شستش��وی مع��ده ب��ا OGT و NGT برای 
تخلی��ه معده در مبحث مس��مومیت ها، چند مورد 
و  درمان��ی  مراک��ز  اکث��ر  در  ام��ا  دارد؛  خ��اص 
پی��ش  اورژان��س  پرس��نل  حت��ی  و  درمانگاه ه��ا 
بیمارس��تانی، ب��رای تع��داد زیادی از اف��رادی که 
مقادی��ر زی��ادی دارو، س��م ی��ا م��واد ش��یمیایی را 
خورده ان��د، شستش��وی مع��ده ب��ا NGT انج��ام 
می دهند. مواردی را که از موارد منع شستش��وی 
معده با OGT اس��ت را برای این ذکر می کنیم که 
حداق��ل در مواردی ک��ه می خواهند شستش��وی 
معده با NGT بدهند، این موارد را در نظر داش��ته 
باشند. این موارد شامل کاهش سطح هوشیاری، 
اخت��الالت انعق��ادی، خ��وردن م��واد س��وزاننده 
اس��یدی و بازی، نفت، بنزین، اتر، استون، اتانول 
)مشروبات الکلی(، سابقه سکته قلبی در یک ماه 
مانن��د  قریب الوق��وع  تش��نج  احتم��ال  اخی��ر، 
مس��مومیت با ترام��ادول، وجود آنت��ی دوت مؤثر 
)نالوکسان( مانند مسمومیت با متادون، اگر بیمار 
قبل از مراجعه، چندین بار اس��تفراغ کرده باشد، 
خوردن اجس��ام تیز و برنده و بلع بسته های مواد، 
است. همین طور در افراد مسن، شستشوی معده، 

منع نسبی دارد.

برن��امه ریزی ب���رای ب���الیا
در ش��ماره قبل عنوان ش��د که برنامه ری��زی کار تیمی و با 
مش��ارکت همه ذینفعان اس��ت و بررس��ی وضعیت موجود و 
تعیین  استراتژی ها و اولویت بندی اهداف از مقدمات مهم 
برنامه ریزی می باش��د. در بحث مدیری��ت بحران )بال( انواع 
برنامه وجود دارد که هرکدام از آنها هدف مش��خصی دارد. 
س��ازمان بهداشت جهانی )WHO( مثال های زیر را مطرح 

می کند:

• برنامه آمادگی: چگونه ظرفیت را افزایش دهیم؟

• برنامه پاسخ: چگونه از ظرفیت استفاده کنیم؟

• برنام��ه اقتضایی: چگونه به یک س��ناریو )مثال بدترین 
حالت( پاسخ دهیم؟

• برنام��ه ت��داوم ارائه خدمات: چگون��ه در زمان بال ارائه 
خدمات ضروری را ادامه دهیم؟

• برنام��ه بازیاب��ی: چگون��ه کارکرده��ا به حال��ت عادی 
برگردانیم و بازسازی انجام دهیم؟

هماهنگونه که در شماره قبل عنوان کردیم برای واحدهایی 
که تجربه کمی در برنامه ریزی در بالیا دارند پیشنهاد می شود 
با تدوین برنامه پاسخ شروع نمایند. برنامه پاسخ بخش مهمی 
از برنامه کلی مدیریت بحران هر س��ازمان می باش��د. )شکل 

1- منبع سازمان بهداشت جهانی(

 خوش��بختانه الگ��وی ملی برنام��ه عملیات پاس��خ نظام 
س��المت در بالیا و فوریته��ا یا EOP )آق��ای دکتر اردالن و 
همکاران( امسال منتشر شد. در این برنامه رویکرد اصلی، 
تعیین کارکردهای واحدهای نظام س��المت در بالیا است. 
ب��ه بیان دیگر س��وال اصلی که این برنامه به آن پاس��خ می 
دهد این اس��ت که هر کدام از واحدهای حوزه سالمت در 
بالیا چه کارکردی باید داش��ته باش��ند. این واحدها شامل 
م��وارد زیر اس��ت: اورژانس پی��ش بیمارس��تانی، خدمات 
بیمارس��تانی، مدیری��ت بیماری ه��ای واگی��ر و غیرواگیر، 
خدم��ات بهداش��ت محی��ط، خدمات س��المت خان��واده و 
جمعی��ت، خدمات تغذی��ه، خدم��ات حمایته��ای روانی و 
اجتماعی، آموزش بهداش��ت و ارتقای س��المت و خدمات 

آزمایشگاهی.

کارکردها در  EOP ملی ش��امل کارکردهای فاز آمادگی 
و پاس��خ اس��ت. کارکردهای فاز پاسخ ش��امل کارکردهای 
مدیریت��ی و کارکرده��ای تخصص��ی اس��ت. کارکرده��ای 
مدیریت��ی مرب��وط ب��ه همه واحده��ای وزارت بهداش��ت یا 
دانشگاه های هستند. مثاًل» ارزیابی سریع مشترک« یکی 
از کارکردهای مدیریتی است که واحدهای اورژانس پیش 
بیمارس��تانی، مدیری��ت بیم��اری ه��ای واگی��ر، بهداش��ت 
محی��ط و تغذی��ه می توانند در انجام آن مش��ارکت داش��ته 

باشند. 

کارکرده��ای تخصص��ی ش��امل کارکردهایی اس��ت که 
متول��ی اصلی آن یک��ی از واحدهای وزارت بهداش��ت و یا 
دانشگاه علوم پزشکی است. لیست کارکردهای تخصصی 

اورژانس پیش بیمارستانی شامل موارد زیر است:

• ارزیابی سریع پیش بیمارستانی

• اعزام وراهبری تیم های  عملیاتی پیش بیمارستانی

• فرماندهی صحنه

• ارائه خدمات  درمانی پیش بیمارستانی

• هدایت عملیات بحران

• تریاژ و توزیع مصدومین

• جستجو و نجات ابتدایی پزشکی

در ش��ماره های آتی در خصوص  برخ��ی از کارکردهای 
مهم صحبت خواهیم کرد.

گفت وگوی علمی

راضیه حسن لی
روزنامه نگار

مراسم گرامیداشت روز پزشک
ب��ه گ��زارش روابط عمومی مرکز مدیریت ح��وادث و فوریتهای پزش��کی چهارمحال و بختیاری دکتر فرامرز ش��اهین رئیس مرکز مدیریت ح��وادث و فوریتهای 

پزشکی استان به عنوان پزشک برگزیده سال 94 استان انتخاب شد.

محس��ن ابراهیمی مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزش��کی اس��تان شهرکرد گفت: در مراسمی که به مناسبت روز پزشک و داروساز، در 
س��الن ابن س��ینا دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در تاریخ دوم شهریورماه با حضوراستاندار،ریاس��ت و معاونین دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و جمع کثیري از 
پزش��کان، داروس��ازان و پیراپزش��کان برگزار شد از دکتر فرامرز شاهین به عنوان پزشک برگزیده تقدیر به عمل آمد. یک.یک.پنج این انتخاب شایسته را به دکتر 

شاهین و تمام کارکنان اورژانس 115 شهرکرد تبریک می گوید.

صفحه  4
 علمی

Oct 2015 / 94 شماره چهارم/مهر ماه

مقاله بحران

دکتر محمد جواد مرادیان
دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت سالمت در بالیا

شستشوی معده با NGT در اورژانس پیش 
بیمارستانی گفتگو با دکتر صناعی زاده؛ دانشیار طب اورژانس؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز



حکای��ت نیروه��ای طرحی 
پس از پایان طرح!

بی ش��ک بارها از وظایف حکومت نس��بت 
حکوم��ت  ب��ه  نس��بت  م��ردم  و  م��ردم  ب��ه 
ش��نیده ایم. تأمین سالمت در کنار امنیت و 
آموزش از وظایف اصلی حکومت نس��بت به 
مردم است. تأمین سالمت به لحاظ تأثیری 
که بر ابعاد و شاخص های زندگی مردم دارد 
و  حکومت ه��ا  وظای��ف  مهم تری��ن  ج��ز 
دولت هاس��ت که خوش��بختانه در سال های 
اخیر شاهد توجه زیاد دولت نسبت به حوزه 
سالمت و بهداش��ت جامعه هستیم و دولت 
کاره��ا و آماره��ای خ��وب و قاب��ل قبولی در 
حوزه سالمت ارائه کرده است. امدادرسانی 
ب��ه بیماران و نیازمندان در ش��رایط بحرانی 
در فط��رت و نهاد هر انس��انی وج��ود دارد و 
لزوم وجود مؤسس��ات و مراکز امدادرسانی 
پزش��کی،  فوریت ه��ای  اورژان��س  مانن��د 
آتش نشانی و هالل احمر در چنین شرایطی 
ه��ر  در  مناس��ب  عملک��رد  ضروری��ات  از 

جامعه ای است. 

اورژان��س )فوریت های پزش��کی( یکی از 
واحده��ای  واصلی تری��ن  مهم تری��ن 
پزش��کی در ه��ر  و خدم��ات  امدادرس��انی 
کش��وری به حس��اب می آی��د؛ ک��ه البته جز 
اصل��ی از سیس��تم فوریت ه��ای پزش��کی، 
تکنس��ین  می باش��د.  عملیات��ی  تکنس��ین 
فوریت ه��ای پزش��کی ف��رد آموزش دیده ای 
اس��ت ک��ه به وس��یله آمبوالنس ب��رای ارائه 
خدم��ات اولی��ه درمانی ب��ه کمک بیم��ار یا 
ش��خص حادثه دیده و مصدوم می شتابد. او 
وظایف امداد س��ریع، ارائه خدمات درمانی 
و  بیمارس��تانی  پی��ش  پزش��کی  اولی��ه 
و  بیم��اران  مصدومی��ن،  ب��ه  کمک رس��انی 
مجروحی��ن اورژانس��ی و درم��ان در محل یا 
انتق��ال آنان ب��ه مراکز درمان��ی در کمترین 
زم��ان ممک��ن باه��دف کاه��ش مرگ ومیر، 
نقص عضو و آسیب را بر عهده دارد. فوریت 
پزش��کی امروز خ��ط اول درمان ی��ا به قولی 
فوری��ت  کار  اس��ت.  درم��ان  پی��کان  ن��وک 
پزش��کی حس��اس، لحظ��ه ای، هیجان��ی و 
و  طبیع��ی  مخاط��رات  از  پ��ر  درعین ح��ال 
اجتماع��ی اس��ت زیرا ب��ا مش��کالتی چون 
اس��ترس ش��غلی، رفتاره��ای پرخاش��گرانه 
توس��ط برخ��ی م��ردم و همراه��ان بیم��ار، 
احتم��ال تص��ادف ب��ه دلیل س��رعت باال در 
س��روکار   )10-33( ف��وری  مأموریت ه��ای 

دارند. 

یک��ی از راه های باال بردن س��طح کیفی و 
غی��ر  و  ج��اده ای  س��وانح  تلف��ات  کاه��ش 
ج��اده ای تقوی��ت فوریت ه��ای پزش��کی از 
باوجوداینکه  نیروس��ت.  طری��ق اس��تخدام 
آماره��ا از نیاز کش��ور به بی��ش از هفت هزار 
نی��رو خبر می دهد اما اقدامی جهت جبران 
نیروه��ای  اس��تخدام  و  نی��رو  ای��ن کمب��ود 
طرحی ص��ورت نمی گیرد و اگر اقدامی نیز 
بوده آن قدر جدی نبوده که به مرحله اجرا و 
جذب نیروهای طرحی بیانجامد به گونه ای 
ک��ه نیروهای طرحی پ��س از پایان طرح در 
درمانگاه های خصوصی یا در بازار آزاد وارد 
کار می ش��وند که بعضا از ح��وزه کار فوریت 
پزشکی خارج شده و در شغل غیر مرتبط با 
حوزه سالمت مش��غول به فعالیت می شوند 
درحالی ک��ه از ای��ن نیروه��ا ک��ه تحصیالت 
آکادمی��ک دارن��د بهترین بهره را می ش��ود 
ب��رد. در کنار بس��یاری از مش��کالت، بحث 
کمب��ود نی��رو در مراک��ز مدیریت ح��وادث و 
فوریت های پزش��کی به مشکالت دامن زده 
اس��ت که امیدواریم دولت با تدبیر و درایت 
راه��کاری ب��رای ج��ذب نیروه��ای طرحی 
اتخاذ کند و کلید دولت این قفل اس��تخدام 
نیروه��ای طرح��ی را ب��از کند ک��ه بی تردید 
مردم ایران شایس��ته ارائ��ه بهترین خدمات 

پیش بیمارستانی می باشند.

جامعه ای مرهون نیروی انس��انی است که 
تالش و تعهد را سرلوحه کار خود قرار دهد و 
مقوله ه��ای مختل��ف ازجمل��ه توان��ا ب��ودن، 
وظیفه شناس��ی و وج��دان کاری را در خ��ود 
داش��ته باش��د. » تعهد« و »وجدان کاری« دو 
اصطالحی که باید گام های بسیار مهمی در 
جهت شناس��ایی و اعمال حاکمیت آن ها در 
جامع��ه برداش��ته ش��ود. »تعه��د« درواقع به 
معن��ای ملزم س��اختن خ��ود به انج��ام کاری 
اس��ت که به ما محول ش��ده اس��ت. یک فرد 
متعهد کسی است که در انجام کار و رسیدن 
به هدف سرس��خت و مصمم است. »وجدان 
کاری« یعن��ی این ک��ه ف��رد ب��دون هیچ گونه 
سیس��تم نظارت��ی کار خود را به نحو احس��ن 
انج��ام ده��د و رضای��ت قلبی و الت��زام کاری 
داشته باش��د. تعهد در هر شغل رمز موفقیت 
باع��ث  کاری  وج��دان  داش��تن  و  اس��ت  آن 

سالمت در آن شغل می شود.

یک تکنس��ین اورژانس وقتی 
می تواند بگوی��د متعهد به کار 
خود اس��ت که با تکیه بر رعایت 
منش��ور حقوق مددجو و مبتنی 
ب��ر فرآین��د و اس��تانداردهای 
مراقبت��ی، وظایف��ی را ک��ه به 
عهده یک فرد ش��اغل در مرکز 
فوریت های پزش��کی است، به 

نحو احسن به انجام برساند.
اما واژه تعهد برای افراد مختلف معناهای 
ی��ک  ب��رای  به عنوان مث��ال  دارد.  متفاوت��ی 
دونده ی دو اس��تقامت، دویدن هرچه بیشتر 
به س��وی خط پای��ان بدون توجه ب��ه این که از 
نفس افتاده است. برای یک پلیس به معنای 
حف��ظ جان م��ردم جامعه حت��ی اگر خودش 
احساس خطر کند. بدین ترتیب تعهد در هر 
ش��غل معنای خاص خ��ودش را دارد؛ اما در 
اینج��ا می خواهیم ب��ه معن��ای واژه تعهد در 
شغل اورژانس بپردازیم؛ و به این موضوع که 
داش��تن وج��دان کاری چق��در می توان��د در 

جامعه پزشکی مؤثر واقع شود.

ی��ک تکنس��ین اورژان��س وقت��ی می تواند 
بگوی��د متعهد به کار خود اس��ت که با تکیه بر 
رعای��ت منش��ور حق��وق مددج��و و مبتنی بر 
فرآیند و استانداردهای مراقبتی، وظایفی را 
ک��ه ب��ه عه��ده ی��ک ف��رد ش��اغل در مرک��ز 
فوریت های پزش��کی است، به نحو احسن به 
س��ازمان,  ای��ن  اه��داف  برس��اند.  انج��ام 
ب��ه مصدومی��ن  دسترس��ی آس��ان و س��ریع 
ح��وادث و همه کس��انی اس��ت ک��ه نیازمن��د 
خدم��ات فوریت ه��ای پزش��کی می باش��ند. 

توس��ط  پزش��کی  ف��وری  اقدام��ات  انج��ام 
تکنسین های فوریت و انتقال صحیح و تحت 
مراقبت آن ها به بیمارس��تان؛ یک تکنس��ین 
ب��ه  هنگامی ک��ه  وظیفه ش��ناس  و  متعه��د 
مأموریت فراخوانده می ش��ود، باید با سعه ی 
صدر به انجام کارها بپردازد؛ و این اطمینان 
را در بیم��ار و خان��واده اش ایج��اد کند که در 

کار خود مهارت الزم را دارد. 

هم��ه م��ا اگ��ر روزی ب��ا اورژانس س��روکار 
داشته باشیم ترجیح می دهیم تکنسین های 
باحوصله، دلس��وز، خوش اخالق و متعهد به 
لباس س��فیدی که به تن کرده اند به معاینه و 
و  م��ا  جامع��ه  بپردازن��د.  م��ا  معالج��ه 
علی الخصوص جامعه ی پزشکی ما سرشار از 
حقیقت گ��را  و  دلس��وز  ک��ه  اس��ت  اف��رادی 

می باش��ند. کس��انی که ب��ی توق��ع و از روی 
نوع دوستی به خدمت می پردازند؛ اما در این 
می��ان اف��رادی نیز هس��تند ک��ه صرف��ًا برای 
مناف��ع م��ادی به س��راغ این مش��اغل آمده و 
گاها از مه��ارت الزم نیز برخوردار نیس��تند! 
درصورتی ک��ه اف��رادی تعهد الزم را نداش��ته 
باشند، وجدان کاری برایشان تعریف دقیقی 
نداش��ته باش��د و صرف��ا به چش��م ی��ک منبع 
تأمی��ن نیازه��ای اقتصادی به ش��غل خویش 

بنگرن��د، ممک��ن اس��ت خطرات��ی را ب��رای 
بیمارانی که به آن ها مراجعه می کنند در پی 
داش��ته باش��د! به گزارش تابن��اک: کم کاری 
پزش��کان، بیمار تصادفی را ب��ه کمای مطلق 
فرس��تاد! قطع��ا تعج��ب آور خواه��د ب��ود که 
بدانیم دو روز بعد از بستری شدن بیمار، تازه 
وی را ب��رای عکس ب��رداری از لگن به بخش 
ب��ر  رادیول��وژی بردن��د و دریافتن��د، ع��الوه 
شکستگی های شناسایی شده، به شکستگی 
لگن نی��ز گرفتار آمده اس��ت؛ اتفاقی که اگر 
بگوییم س��هل انگاری است، چه بسا اعتراض 
خانواده بیمار را به همراه داش��ته باشد.]1[ 
بیم��اری که س��رانجام به کما رف��ت و دیگر از 
دست خانواده و حتی پزشکان جز دعا کاری 
بر نمی آم��د! قطع��ا یک��ی از عوامل ب��ه خطر 

افتادن جان این بیمار و بیماران این چنینی، 
عدم حس تعه��د و وجدان کاری در پزش��ک 
معال��ج اس��ت! در آموزه های دینی م��ا نیز به 
ای��ن مهم اشاره ش��ده اس��ت که اگ��ر مهارت 
انج��ام کاری را نداریم هرگ��ز آن را نپذیریم. 
مراقبت های اورژانس��ی نیز نقش به س��زایی 
در بهبود س��المت بیم��اران ب��ه عهده دارند. 
تکنسین های اورژانس به عنوان اعضای مهم 
در نظام سالمت کشور ایفای نقش می کنند. 

روش��ن اس��ت که ای��ن ش��غل حیات بخش به 
نیروهایی نیاز دارد که با عش��ق و دلبس��تگی 
تام به زیبایی های نجات یک انسان بنگرند... 
کس��انی که وقتی به بیم��اری برمی خورند تا 
اب��د در خاط��ر آن ش��خص بمان��د ک��ه آن ه��ا 
فرش��تگانی از س��وی خداون��د هس��تند ک��ه 
می خواهند با تعه��دی که به کار خوددارند و 
با مه��ری که میراث پروردگارش��ان اس��ت به 
معالجه بپردازند. نه اینکه صرفا معالج جسم 

باشند و بس!

یکی از مهم ترین ویژگی های یک تکنسین 
متعه��د، باوری اس��ت که او به وج��ود قدرتی 
برت��ر دارد، قدرتی که هم��ه را در نظر دارد و 
ش��اهد بر تمام اتفاقات جهان هستی است. 
این باعث می شود که شخص در انجام وظیفه 
خ��ود ب��ه بهتری��ن نح��و بکوش��د و همیش��ه 
وجدان��ی بی��دار داش��ته باش��د. »محمدرضا 
داودآب��ادی فراهان��ی«، مع��اون فرهنگ��ی - 
دانش��جویی و امور مجلس وزارت بهداش��ت 
درم��ان وآم��وزش پزش��کی چن��دی پیش در 
آس��تانه روز پزشک در گفت وگو با خبرگزاری 
بین الملل��ی ایکنا گفت: پزش��کان مأنوس با 
ق��رآن بااحس��اس و تعهد بیش��تری ب��ه مردم 
خدم��ت می کنند. ]2[ در ق��رآن کریم آیه ای 
ک��ه  دارد  وج��ود  آن  ارزش  و  کار  م��ورد  در 
خداوند می فرماید: » َوَأن َلیَس ِلإِلنس��اِن ِإالاّ 
ما َس��عٰی« و اینک��ه برای انس��ان بهره ای جز 
س��عی و کوشش او نیست ]3[ با توجه به این 
آی��ه می توان��د ب��ه ای��ن نکته پ��ی برد ک��ه کار 
به خودی خ��ود محور نیس��ت، بلکه آن چیزی 
که اهمیت دارد تالش و تعهدی است که فرد 
حین انجام کار متحمل می شود. حین انجام 
کار اس��ت ک��ه میزان تعه��د و وج��دان کاری 
افراد مش��خص می ش��ود. اورژانس هم از آن 
شغل هایی اس��ت که فرد هنگام انتخاب باید 
از می��زان تعهدپذیری، عالقه و وجدان کاری 
خود اطمینان حاصل کند. در حقیقت هدف 
عمده ی جامعه ی پزش��کی سالمت بیمارانی 
اس��ت که هرروز دست نیاز به سوی این افراد 
دراز می کنند و درنهایت نیز سالمتی خود را 
مدیون تعهد، کارآمدی و وجدان کاری آن ها 
می��زان  و  اف��راد  کاری  وج��دان  هس��تند. 
تعهدش��ان به کار تحت تأثیر عوامل مختلفی 
اس��ت که هم جامع��ه و هم خود ف��رد باید در 
جهت دستیابی به آن بکوشند. به امید روزی 
که ش��اهد پررنگ تر ش��دن خصایل اخالقی 
علی الخص��وص تعهد و وجدان در جامعه مان 

باشیم. ان شاءا...

خب��ر:  ک��د  تابن��اک،  خبرگ��زاری   .]1[
482399

خب��ر:  ک��د  ایکن��ا،  خبرگ��زاری   .]2[
3349585

]3[. سوره مبارکه نجم آیه 39

 اورژانس یاسوج نایب قهرمان شد
به گزارش روابط عمومی اورژانس کهگیلویه و بویراحمد،  تیم فوتسال اورژانس 115 استان نایب قهرمان مسابقات فوتسال داخل سالن جام رمضان ادارات در 
کهگیلویه و بویراحمد ش��د. در این دوره از رقابت ها که با حضور 10 تیم از ادارات و س��ازمان های راه یافته از مسابقات شهرستان های استان برگزار شد تیم های 
اداره کل راه و شهرسازی و اورژانس 115 استان دیدار پایانی را برگزار کردند. در دیدار پایانی تیم اورژانس 115 استان با نتیجه 2 بر صفر مغلوب تیم اداره کل 
راه و شهرس��ازی  ش��د و عنوان نایب قهرمانی این دوره از رقابت ها را به خود اختصاص داد. مس��ابقات فوتس��ال جام رمضان ادارات استان کهگیلویه و بویراحمد 

بودند که به میزبانی شهر سی سخت از 18 لغایت 20 شهریور برگزار شد.

تعهد و وجدان کاری در اورژانس 

اینجــا وجــدان ها بیــدارند!
یادداشت فرهنگی

فاطمه حیدری
روزنامه نگار

جوانه ها

موعود معرفاوی
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 آبادان

یادداشت

مجتبی چابک
کارشناس فوریت های پزشکی اورژانس 115 دزفول
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 فرهنگی

آزمای���ش های ک���ودکانه و 
هیجان انگیز

در ای��ن ش��ماره قص��د داری��م ش��ما 
کودکان و نوجوانان عزیز را با س��ه ایده 
س��اده و زیبا ب��رای س��رگرمی در قالب 
ی��ک آزمای��ش آش��نا کنی��م. پیش��نهاد 
ای��ن  دادن  انج��ام  ل��ذت  می کنی��م 
س��رگرمی را در کنار پ��در و مادر تجربه 

کنی��د. 

آزمای��ش اول: )مخص��وص کودکان( 
برای ای��ن آزمایش ابتدا ب��ه یک بطری 
کوچ��ک –مق��داری روغ��ن –آب- قرص 
جوش��ان و مقداری رن��گ خوراکی نیاز 
داریم. برای ش��روع روغ��ن را در بطری 
ه��ر  می توان��د  روغ��ن  ای��ن  می ریزی��م 
روغن��ی باش��د. اگر روغن زیادتر باش��د 
مش��اهده ای  که از این آزمایش حاصل 
می ش��ود جذاب ت��ر خواه��د ب��ود. حاال 
مقداری آب را به روغن اضافه می کنیم 
ت��ا بطری کام��ال پر ش��ود س��پس چند 
قط��ره رنگ خوراکی را به بطری اضافه 
کنی��د در این حالت مش��اهده می کنیم 
که قطره های رنگ از روغن عبور کرده 
و به الیه ی زیرین که آب باش��د می رسد 
و در آب ح��ل می ش��ود در مرحل��ه بعد 
یک یا دو قرص جوش��ان معمولی را دو 
یا س��ه تکه کنی��د و در بط��ری بیندازید 
اتفاق��ی ک��ه رخ می ده��د را مش��اهده 
کنی��د. حباب هایی از رنگ جداش��ده و 
به الیه روغن می آید ک��ه برای کودکان 

بس��یار جذاب اس��ت.

آزمای��ش دوم: )مخصوص نوجوانان( 
روشن کردن ش��مع با آب شاید عجیب 
باش��د ولی شدنی اس��ت! نحوه نمایش 
دادن این آزمایش بدین گونه اس��ت که 
ابتدا ش��معی را به خانواده یا دوس��تان 
نش��ان دهی��د و بگویی��د ش��مع را با آب 
روشن کنید! مس��لما تعجب می کنند و 
شاید این کار را غیرممکن بدانند. ولی 
ش��ما لیوان��ی را پ��ر از آب کنی��د، حاال 
انگشت خود را در آب فروبرده و سپس 
روی فتیله شمع بگیرید تا یک قطره از 
آب رو آن بچکد، مشاهده خواهید کرد 
که ش��مع روشن می شود! البته راز این 
کار ای��ن اس��ت که ش��ما قبل از نش��ان 
دادن ش��مع یک تکه کوچک پتاسیم را 
در الب��ه الی تاره��ای فتیله ش��مع قرار 
دهی��د و وقت��ی یک قط��ره آب را رو آن 
بی��ن  ش��یمیایی  واکن��ش  می ریزی��م 
فتیل��ه  اش��تعال  باع��ث  آب  و  پتاس��یم 

می ش��ود.

آزمایش سوم: )مخصوص نوجوانان( 
روش��ن کردن المپ بدون سیم. در این 
آزمایش توصیه می شود حتما با حضور 
پدر ی��ا م��ادر انجام ش��ود. در ابت��دا به 
خان��واده یا دوس��تانتان بگویی��د که آیا 
می توانن��د ی��ک المپ حباب��ی را بدون 
س��یم روش��ن کنن��د؟ احتم��اال ج��واب 
آن ه��ا منف��ی خواه��د ب��ود ول��ی ش��ما 
می توانید با اس��تفاده از وس��ایل ساده 
ای��ن کار را انجام دهید. ب��رای این کار 
یک المپ حباب��ی )ترجیحا 60 وات( – 
یک عدد لیوان شیش��ه ای –مقداری آب 
و دس��تگاه ماکرووی��و آش��پزخانه. برای 
ش��روع کم��ی در لی��وان آب می ریزیم و 
می دهی��م  ق��رار  آن  درون  را  الم��پ 
به نحوی که قس��مت فل��زی المپ درون 
درون  را  آن  س��پس  و  گی��رد  ق��رار  آب 
دس��تگاه قرار می دهیم و دستگاه را به 
می کنی��م.  روش��ن  ثانی��ه   30 می��زان 
خواهید دید که المپ با توجه به امواج 
دس��تگاه ماکرووی��و و وجود آب روش��ن 

می ش��ود!

با تجهیزات  آش��نایی  عنوان: 
اورژانس پیش بیمارستانی

نویسندگان: عباس عابدی، پوراندخت 
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تعداد صفحات: 144 صفحه
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انتشارات: سپید برگ تهران

توضیحی مختصر بر کتاب:

چه��ل س��ال از زم��ان راه ان��دازی اولین 
اورژان��س  ام��دادی  واحده��ای 
پیش بیمارستانی در ایران می گذرد. از آن 
زم��ان تاکن��ون وس��ایل زی��ادی از گردونه 
اورژانس پیش بیمارستانی خارج شده اند و 
مجموع��ه  ای��ن  ب��ه  نی��ز  زی��ادی  وس��ایل 
اضافه ش��ده اس��ت. همچنین پرسنلی که 
در ح��ال حاض��ر در واحده��ای امدادی-
پیش بیمارس��تانی  اورژان��س  درمان��ی 

مش��غول به کار می ش��وند همگ��ی دارای 
پزش��کی  فوریت ه��ای  تکنس��ین  م��درک 
آموزش ه��ای الزم در خص��وص  و  نب��وده 
نحوه استفاده از وسایل پیش بیمارستانی 
را ندیده اند و برای ش��روع ب��ه کار خود در 
ای��ن سیس��تم نی��از به آم��وزش دارن��د. از 
طرف��ی کتاب های موجود نیز پاس��خگوی 
این نیاز نمی باش��د به نحوی ک��ه برای پیدا 
کردن مطال��ب مربوط به اس��تفاده از یک 
وسیله، بایستی حجم زیادی از کتاب های 

مرجع را مطالعه کرد.

کت��اب آش��نایی ب��ا تجهی��زات اورژانس 
پیش بیمارستانی ضمن پرداختن به انواع 
وس��ایل موج��ود در آمبوالن��س ب��ه نح��وه 
در  الزم  ن��کات  و  آن ه��ا  از  اس��تفاده 
مورداستفاده صحیح و اصول نگهداری از 
آن ه��ا پرداخته اس��ت. الزم به ذکر اس��ت 
از  مجموع��ه ای  کت��اب،  ای��ن  ب��ا  هم��راه 
فیلم ه��ای آموزش��ی مرتب��ط ب��ا عناوی��ن 
آموزش��ی موجود در کتاب، به صورت لوح 

فشرده در اختیار عزیزان قرارگرفته است 
ت��ا در پای��ان مطالعه نح��وه کار با وس��ایل 
بتوانن��د از آم��وزش عمل��ی نی��ز بهره مند 
ش��وند. ضمنًا در این مجموعه برای اولین 

ب��ار فصلی ه��م به ش��ناخت پرکاربردترین 
وس��یله ارتباطی واحدهای امدادی یعنی 
بی سیم اختصاص داده ش��ده که در کتب 

مرجع کمتر به آن ها پرداخته شده است.

معرفی کتاب



بیس��ت و شش��م ش��هریورماه س��ال جاری ت��االر ام��ام علی )ع( 
دانشگاه ش��هید بهش��تی تهران میزبان چهلمین سالروز تأسیس 
اورژانس در کش��ورمان بود؛ مراسم ابتدا به صورت غیررسمی و با 
تازه ش��دن دیدارها ش��روع ش��د تا با ت��الوت قرآن به آغاز رس��می 
مراس��م برس��یم. مراسم شایس��ته و با برنامه ای  را شاهد بودیم؛ از 
همان ابتدا مش��خص ب��ود برای این مراس��م گرامیداش��ت روزها 
برنامه ری��زی و ت��الش خالصانه ص��ورت گرفته تا چنین مراس��می 
درخور و شایس��ته برگزار ش��ود. ب��ر طبق عادت که سنت ش��کنی 
می کن��م قص��د دارم کار معمول انتهای یادداش��تم را همین ابتدا 
انج��ام دهم و از هم��ه عزیزانی که در برگزاری این مراس��م تالش 
ش��بانه روز داشتند تش��کر کنم؛ هرچند می دانم این عزیزان برای 

تشکر و برده شدن نامشان دست به چنین کار بزرگی نزده اند.

مراس��م با تالوت قرآن رسمًا آغاز شد؛ آقای محمدی از اعضای 
انجمن فوریت های پزش��کی با قرائت دل نوش��ته ای که بین تمام 
تکنس��ین های این مرزوبوم ریش��ه های حس��ی و فکری مش��ترک 
داش��ت چندین بار حضار را به ابراز احساس��ات وادار کرد. هرچه 
س��اعت پیش تر می رفت میهمانان خبرساز و تأثیرگذارتر در حوزه 
س��المت یکی یک��ی از راه می رس��یدند؛ دکت��ر صاب��ری نی��ا برای 
دقایقی پش��ت تریبون قرار گرفت و ضمن تبریک مناسبت بیست 
و شش��م ش��هریورماه س��یر تکامل اورژانس را از 15 پایگاه و چهل 
نفر نیروی چهل س��ال قبل تا 2153 پای��گاه و حدود 14000 نفر 
نیرو انس��انی ام��روز خیل��ی مختصر بیان ک��رد و در ادام��ه تعداد 
پایگاه ه��ای اورژان��س هوای��ی فع��ال را 18 پای��گاه عن��وان کرد و 
خواس��تار نگاه وی��ژه دولت ب��ه اورژانس 115 ش��د و گفت: برای 
اینک��ه بتوانی��م خدم��ات بهت��ری ارائه کنی��م نیازمند توج��ه ویژه 
معاونت درمان وزارت بهداش��ت و دولت هستیم. دکتر صابری نیا 
به عنوان حس��ن ختام صحبت های کوتاه اما مفیدش از میهمانان 
ویژه این مراس��م )دکترهاش��می، دکتر حریری معاون کل وزارت 

بهداش��ت، دکتر آقاجانی معاونت درمان وزارت بهداش��ت، دکتر 
پیوندی رییس دانش��گاه ش��هید بهش��تی، دکتر معصومی و دکتر 
طالبان فرد مدیران اس��بق اورژانس کشور، دکتر شهرامی( تشکر 
کرد و از کارکنان اورژانس 115 حاضر در سالن اعم از عملیاتی و 
مرکز پیام به دلیل تحمل س��ختی راه و حضور در مراسم قدردانی 

کرد.

دکتر آقاجانی معاونت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
در ابتدای صحبت هایش تکنس��ین های اورژانس را سخت کوش و 
فداکار خواند و چهلمین سالروز تأسیس اورژانس را به همه حضار 
تبری��ک گفت. دکتر آقاجانی در ادامه س��خنانش ب��ه طرح تحول 
س��المت اش��اره ک��رد و از نق��ش و تأثی��ر خدم��ات اورژانس پیش 
بیمارس��تانی به مانن��د ویتری��ن وزارت بهداش��ت یادک��رد و بخش 
عم��ده قضاوت م��ردم در خصوص خدمات وزارت بهداش��ت را در 
لحظ��ات اولی��ه مواجه��ه ب��ا اورژانس و زمان��ی که تکنس��ین های 
اورژان��س ب��ر بالین بیمار هس��تند دانس��ت. معاونت درم��ان وزیر 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ادامه صحبت هایش از عقب 
بودن 850 پایگاهی از برنامه توسعه سخن به میان آورد و گسترش 

از  نف��ر   40 گذش��ته،  س��ال   40 ط��ول  در 
تکنس��ین های اورژان��س 115 در مأموری��ت ها 

فوت کرده اند.
دکتر صابری در نشست خبری بیست و سوم شهریورماه خود ضمن 
اعالم ش��ایع ترین علل حوادث ترافیکی گفت: اکثر حوادث ترافیکی 
مرب��وط به زمان ه��ای غروب آفت��اب و اوایل صبح اس��ت، بیش��ترین 
افرادی که در اثر حوادث ترافیکی فوت می کنند در گروه سنی 20 تا 
40 س��ال قرار دارند و کودکان، 5 درصد از کشته ش��دگان را تشکیل 
می دهن��د. دکت��ر صابری نیا از ض��رورت ایجاد 750 پای��گاه جدید تا 
رس��یدن به اس��تاندارد صحبت به می��ان آورد و گفت: امس��ال تعداد 
پایگاه های اورژانس از 2087 پایگاه به 2120 پایگاه افزایش داش��ته 

است.

دکت��ر صابری نیا در جمع خبرنگاران مأموریت های 5 ماه نخس��ت 
سال 94 را، 1 میلیون و 37 هزار و 468 مورد اعالم کرد. همچنین در 
ادام��ه از افزایش 1.8 درصدی حوادث ویژه نس��بت به مدت مش��ابه 
سال گذش��ته س��خن گفت و تعداد مأموریت های اورژانس هوایی در 
س��ال 94 را 583 پرواز بیان کرد و اف��زود: در این مدت 856 بیمار از 
طریق آمبوالنس هوایی به مراکز درمانی منتقل ش��ده است. در ادامه 
دکت��ر صابری نیا تع��داد زایمان های انجام ش��ده در اورژانس را 502 

مورد برای پنج ماه نخست امسال اعالم کرد.

دکتر صابری نیا در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از طرح های 
اورژان��س را ارتقاء کیفیت خدمات اورژانس پیش بیمارس��تانی بیان 
کرد و گفت: امسال 600 نفر از تکنسین های اورژانس 115 با مدارک 
باال در تبریز آموزش مربی گری می بینند که از این تعداد 200 تا 250 
نف��ر مربی ارش��د می ش��وند و ای��ن طرح تا زمس��تان امس��ال در همه 

استان ها انجام خواهد شد.

 رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی کش��ور افزود: 
این آموزش ها باعث می شود تا بتوانیم تکنسین های خود را رتبه بندی 
کرده و به آن ها رتبه پایه، میانی، میانی ارشد و خبره بدهیم تا مردم از 
طریق رنگ لباس و نوش��ته روی آن متوجه ش��وند که تکنسین ها چه 
رتبه ای دارند. در ادامه، از تهیه و ابالغ س��ند ملی پدافند غیرعامل و 
مدیریت بحران در موضوعات بهداش��ت، درمان، حوادث و غذا و دارو 
ب��رای دانش��گاه ها خب��ر داد و گفت: این دانش��گاه ها ب��رای حوادث 
غیرمترقبه در 14 محور آماده می ش��وند، البته پروتکل های مقابله با 
حوادث شیمیایی، هسته ای و بیوتروریسم در حال نهایی شدن است.

دکتر صابری نیا در ادامه گفت: طرح ایجاد موتور آمبوالنس در 11 
کالن ش��هر در دستور کار قرارگرفته و این طرح به صورت آزمایشی در 
تهران و 10 نقطه آن اجراشده است که با اجرای آن مدت زمان حضور 
درصحنه حادثه نصف و به 8 دقیقه کاهش پیداکرده است. وی گفت: 
هم اکنون 18 پایگاه اورژانس هوایی در کش��ور داریم که تا پایان سال 
به 21 نقطه می رس��د و این در حالی اس��ت که 44 نقطه را باید مجهز 
کنیم. دکتر صابری نیا همچنین، از اضافه شدن 2510 آمبوالنس به 
ناوگان کش��ور تا آخر س��ال خبر داد. وی در جمع اصحاب رس��انه به 
ح��وادث رخ داده برای تکنس��ین های اورژانس اش��اره ک��رد و گفت:  
متأس��فانه در طول 40 سال گذشته 40 نفر از تکنسین های اورژانس 
در مأموری��ت فوت ش��دند و تعداد زی��ادی از مأموران ما دچار آس��یب 
گشتند درحالی که میزان سختی کار این افراد که در محیط های غیر 

ایمن و خشن فعالیت می کنند درجه یک تعیین شده است.

پرونده ویژه خبری

علیرضا دهقانی
روزنامه نگار

گزارش

مهین علیپور
مدیر روابط عمومی اورژانس کشور

قهرمانی تکنسین اورژانس 115 شیراز
تکنسین اورژانس شیراز در دومین جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  با شایستگی قهرمان  شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان فارس :دومین جش��نواره ورزشی که به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد و 
خاطره ش��هیدان رجایی و باهنر در دانش��گاه علوم پزش��کی خدمات بهداشتی در مانی  شیراز برگزار شد آقای محمدحس��ن کشاورزی تکنسین اورژانس شیراز  
توانست  بار دیگر و مانند سال های گذشته عنوان قهرمانی مسابقات در رشته شنا از آن خود کند. این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماییم و از خداوند 

متعال توفیق روز افزون وی را در تمام مراحل زندگی  خواستاریم.

صفحه  6
 خبری
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آماده باش در پی نشت گاز کلر!
  ش��امگاه 21 ش��هریور ماه به دنبال اعالم  به ستاد بحران دانشگاه 
علوم پزشکی اهواز مبنی بر نشت گاز کلر ، تمامی پایگاه های اورژانس 
115 و پرس��نل ب��ه حالت آماده ب��اش درآمدند. مدی��ر روابط عمومی 
اورژانس 115 اهواز با اعالم این خبر گفت: در یک کارگاه صنعتی در 
شهرستان کارون روستای قلعه چنان و مسمومیت تعدادی از اهالی دو 
دس��تگاه اتوب��وس آمبوالنس و 15 دس��تگاه آمبوالن��س جهت امداد 

رسانی به محل اعزام گردیدند.
رفیعی در ادامه افزود: تعداد 60 نفر از اهالی روستا دچار مسمومیت 
شدند که ابتدا به بیمارستان سینا و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه 
ب��ا دو دس��تگاه اتوب��وس آمبوالن��س و چن��د دس��تگاه آمبوالن��س به 

بیمارستان های رازی ، امام خمینی و گلستان اهواز منتقل شدند.

تکنسین های اورژانس جیرفت دچار سوختگی 
شدند

ب��ه گزارش روابط عموم��ی مرکز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزش��کی جیرفت س��ی می��ن روز ش��هریورماه برای تکنس��ین های 
اورژانس 115 جیرفت همراه با حادثه حین انجام تعویض کپسول 
اکس��یژن بود. در اثر ترکیدگی ش��یلنگ کپس��ول اکس��یژن دو نفر 
کارکنان پایگاه اورژانس عنبرآباد دچار سوختگی در نواحی دست 
و گردن شدند که خوشبختانه سوختگی آن ها خفیف گزارش شده 
است. مس��ئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
تکنس��ین های  ب��رای  آرزوی س��المت  ضم��ن  جیرف��ت  پزش��کی 
آس��یب دیده در حادث��ه فوق الذک��ر از س��ایر هم��کاران در اورژانس 
خواس��ت در هنگام کار با کپسول اکس��یژن نکات ایمنی را رعایت 
نمایند و هرگز با دس��ت آغش��ته به روغن به کپس��ول های اکسیژن 

دست نزنند.

آتش س��وزی در کارخانه فومن ش��یمی رشت 6 
مصدوم بر جای گذاشت

ب��ه گ��زارش مدی��ر رواب��ط عموم��ی مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و 
فوریت های پزشکی گیالن در اثر این حادثه 6 تن مصدوم شدند.

خانم اخالقی در تش��ریح این حادثه گفت: آتش سوزی صبح روز 
شش��م مهرماه در رش��ت روی داد؛ دقایقی پ��س از اعالم حادثه به 
مرکز اورژانس رشت آمبوالنس ها به محل اعزام و در محل کارخانه 
مس��تقر شدند؛ این حادثه شش مصدوم داش��ت که سه نفر از آنان 
که تنها سوختگی سطحی داش��تند درمان سرپایی و سه نفر دیگر 
هم جه��ت ادام��ه درمان به بیمارس��تان پ��ور س��ینای رازی منتقل 
ش��دند. اخالقی حال آس��یب دیدگاه این حادث��ه را رضایت بخش 

توصیف کرد.

مسمومیت اعضا یک خانواده با قارچ جنگلی
اولین دقایق  بامداد  30ش��هریور مس��مومیت با  ق��ارچ در جاده 
فیروز – فیروز جاه تکنس��ین ه��ای اورژانس بابل را ب��ه محل واقعه 

کشاند.

 روش��ن مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزش��کی بابل ضمن  اعالم این خبر گفت  : تکنس��ین های پایگاه 
بندپی ش��رقی در این حادثه که به دلیل مصرف قارچ سمی در پی 
عدم ش��اخت ق��ارچ خوراک��ی از قارچ س��می  رخ داد؛ پن��ج نفر از 
اعض��ای ی��ک خانواده -  دو م��رد 51 و  28س��اله و دو زن 22 و44 
همچنین یک پسر بچه سه ساله - را  پس از انجام اقدامات پزشکی 
به بیمارس��تان ش��هید بهش��تی بابل منتق��ل کردند. روش��ن حال 

بیماران این واقعه را رضایت بخش اعالم کرد.

بابلرشتجیرفت اهواز

دکت����ر قاض����ی زاده هاشم�����ی:

چشمم آب نمی خـــــــورد بتــوانیم مشــــکل را ریشـــه ای حــــل کنیـــم!     

مطالبات برای استخدام نیروی انسانی زیاد است.                           

سید شهاب الدین قوامی - روابط عمومی اورژانس 115 تهران

سید شهاب الدین قوامی - روابط عمومی اورژانس 115 تهرانسید شهاب الدین قوامی - روابط عمومی اورژانس 115 تهران سید شهاب الدین قوامی - روابط عمومی اورژانس 115 تهران

حامد مددی - عضو کمیته روابط عمومی اورژانس 115 کشور



از دس����ت م����ان در رف����ت!
در ی��ک کالم بای��د بگوی��م که از دس��تمان دررف��ت! اینکه یک 
مراس��م بدون عیب و ایراد برگزار شد باید بگوییم که از دستمان 
دررفت! در یک س��ال گذش��ته به منظور پوش��ش خبری نشریه، 
تقریب��ا در اکثر اجالس ه��ا و همایش های مه��م اورژانس حاضر 
بوده ام و تقریب بر اکثر آن ها حاش��یه نوش��ته ام، و متأسفانه باید 
بگویم که همه ای��ن همایش ها علی رغم زحمات زیاد، یک جای 
کارش��ان می لنگی��د. ام��ا مراس��م چهلمی��ن س��الگرد تأس��یس 
اورژانس پیش بیمارس��تانی )26 ش��هریور 94 – تهران( حقیقتا 
ب��دون کم ترین ایراد ممکن برگزار ش��د. این مس��ئله واقعًا جای 
تش��کر ف��راوان دارد از برگزارکنن��دگان مراس��م مذک��ور. از این 
مس��ئله پیش حاش��یه که بگذری��م، به عنوان اولین حاش��یه باید 
بگوی��م که ب��ازار خوش وبش ه��ا خیل��ی داغ ب��ود! و حقیقتًا جو 
صمیمان��ه ای ایجادش��ده ب��ود. ان��گار هم��ه حضار این مراس��م 
دوس��تان قدیمی بودند که پس از سال ها دیداری تازه می کنند. 
از صبحانه ی قبل از مراس��م که رد ش��ویم مراسم مثل همیشه با 
اندکی تأخیر ش��روع شد. در میان س��خنرانان مراسم حاشیه ی 
خاص��ی ب��ه چش��م نیام��د، به جز س��خنرانی وزی��ر ک��ه در میان 
تش��ویق های مکرر حض��ار، وزیر یادی از تکبیره��ای خطبه های 
نم��از جمع��ه ک��رد و از حضار درخواس��ت نمود که اج��ازه دهند 

رش��ته کالم از دس��تش گسس��ته نش��ود! 

حاش��یه دومی که قابل ذکر اس��ت یکی از هم��کاران اورژانس 
س��نندج ب��ود، به ن��ام آقای صلواتی، که اس��تاد آواز و موس��یقی 
س��نتی ب��ود و آواز زیبایی در این مراس��م اجرا نم��ود که به گفته 
خ��ودش اولی��ن بار بود ک��ه بالباس فرم اورژانس ب��ه اجرای آواز 
می پرداخ��ت. حقیقتًا لذت آن آواز در گوش هایم ماندگار ش��ده 
اس��ت. حاشیه س��وم که جای بیان دارد، پیشکسوتان حاضر در 
این مراس��م بودند. م��ن به چهره این عزیزان ک��ه نگاه می کردم 
ش��وق و اش��تیاقی ت��وام ب��ا حس��رت می دی��دم ک��ه به نظ��رم در 
آینده ای نه چندان دور گریبان گیر ما نیز ش��ود. حاش��یه چهارم 
قس��مت انتهایی مراس��م یعنی بخش اجرای موس��یقی بود! در 
ای��ن بخش از مراس��م جوان بودن کارکن��ان اورژانس 115 را به 
چش��م می توانس��تی ببین��ی ک��ه البته این ج��وان و ش��اد بودن 
نعمتی اس��ت ک��ه بهره های زی��ادی از آن می توان برد. حاش��یه 
دیگر قابل ذکر پوستر بزرگی )بنری( بود که در سمت چپ درب 
ورودی نصب ش��ده بود. این پوس��تر بزرگ عکس جان باختگان 
اورژانس را درج کرده بود. خیلی جالب بود که در چهل س��ال، 
چه��ل جان باخت��ه در مأموریت ه��ای اورژانس 115 داش��ته ایم! 
یعن��ی به ازای هرس��ال ی��ک جان باخت��ه در مأموریت ه��ا تقدیم 
کرده ایم برای مس��یر سخت خدمات رسانی! روح همه شان شاد 

انش��اءا... 

حاش��یه آخر قابل ذکر ناهار ظهر بود که علی رغم اینکه بس��یار 
خوش��مزه و عالی بود همکاران ناهار را روی زمین خوردند؛ که 
زیر پای چند نفر از همکاران، نشریه یک.یک.پنج را دیدم! اول 
ناراحت ش��دم از این کم لطفی دوستان، اما بعد متوجه شدم که 
راه طوالنی و س��ختی داریم برای اینکه مخاطب ما با این نشریه 

احس��اس همزادپنداری کند! 

بهداش��ت، دکتر آقاجانی معاونت درمان وزارت بهداش��ت، دکتر 
پیوندی رییس دانش��گاه ش��هید بهش��تی، دکتر معصومی و دکتر 
طالبان فرد مدیران اس��بق اورژانس کشور، دکتر شهرامی( تشکر 
کرد و از کارکنان اورژانس 115 حاضر در سالن اعم از عملیاتی و 
مرکز پیام به دلیل تحمل س��ختی راه و حضور در مراسم قدردانی 

کرد.

دکتر آقاجانی معاونت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
در ابتدای صحبت هایش تکنس��ین های اورژانس را سخت کوش و 
فداکار خواند و چهلمین سالروز تأسیس اورژانس را به همه حضار 
تبری��ک گفت. دکتر آقاجانی در ادامه س��خنانش ب��ه طرح تحول 
س��المت اش��اره ک��رد و از نق��ش و تأثی��ر خدم��ات اورژانس پیش 
بیمارس��تانی به مانن��د ویتری��ن وزارت بهداش��ت یادک��رد و بخش 
عم��ده قضاوت م��ردم در خصوص خدمات وزارت بهداش��ت را در 
لحظ��ات اولی��ه مواجه��ه ب��ا اورژانس و زمان��ی که تکنس��ین های 
اورژان��س ب��ر بالین بیمار هس��تند دانس��ت. معاونت درم��ان وزیر 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ادامه صحبت هایش از عقب 
بودن 850 پایگاهی از برنامه توسعه سخن به میان آورد و گسترش 

اورژان��س هوای��ی، نوس��ازی ن��اوگان فرس��وده آمبوالنس ه��ا را از 
اولویت ه��ا و نیازهای ضروری اورژانس بیان ک��رد. دکتر آقاجانی 
همچنین ش��روع ب��ه کار مجدد اس��تودیو اورژانس کش��ور و طرح 
رتبه بن��دی کارکن��ان اورژانس پیش بیمارس��تانی را نوید داد و در 
ادام��ه راه ان��دازی موتور آمبوالن��س یا اورژانس موت��وری در یازده 
کالن شهر کشور را موجب افزایش سرعت خدمات اورژانس پیش 
بیمارس��تانی عنوان کرد. به دنبال مطرح کردن مهم ترین مشکل 
اورژانس کش��ور از سوی دکتر آقاجانی تحت عنوان کمبود نیروی 
انسانی حضار با تش��ویق به تأیید معاونت درمان پرداختند؛ دکتر 
آقاجانی کمبود هفت هزارنفری نیروی انسانی را برای پایگاه های 
موجود و هفت هزار نفر دیگر را برای رس��یدن در حد اس��تاندارد 
بیان کرد و در ادامه افزود: در هیچ وزارت خانه ای سراغ ندارم که 
کارکنان��ش این چنی��ن ج��ان فش��انانه و ایثارگران��ه خدمت کنند 
ضم��ن تش��کر از خانواده ه��ای کارکنان، آنان را ه��م در رنجی که 
کارکن��ان می کش��ند س��هیم دانس��ت. دکت��ر آقاجان��ی در پای��ان 
صحبت های��ش حضور در جمع س��فید پوش��ان اورژان��س را که به 
اعتقادش منش��ا اثرات گس��ترده در نظام سالمت هستند را برای 
خود افتخاری بزرگ عنوان کرد و برای همه آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه مراسم بزرگداش��ت چهلمین سالروز تأسیس اورژانس 
کش��ور مقام عالی وزارت، دکتر س��ید حس��ن قاضی زاده هاشمی 
پش��ت تریبون قرار گرفت و نشاط کارکنان را موجب آرامش مردم 
دانس��ت و یاد ش��هدا را گرامی داش��ت و آن دس��ته از عزیزانی که 
حین مأموریت جان خود را ازدس��ت داده اند را شهید خواند و این 
روز را به کارکنان اورژانس 115 کش��ور تبریک گفت و اورژانس را 
با کارنامه درخش��انش موجب افتخار نظام سالمت دانست. دکتر 
هاش��می در خصوص کمبود نیروی انس��انی در وزارت بهداش��ت 
گفت: تالش��مان برای رفع این مش��کل اس��ت؛ ولی چش��مم آب 
نمی خورد بتوانیم مش��کل را ریشه ای حل کنیم! چراکه مطالبات 
برای اس��تخدام نیروی انسانی زیاد است. دکتر هاشمی در خالل 
صحبت هایش نشان داد که با طرح سازمان شدن اورژانس موافق 
اس��ت و از دکتر حریرچی خواس��ت ت��ا با حمای��ت از این طرح به 
اجرایی ش��دنش کم��ک کند. دکتر هاش��می در انته��ا برای همه 

آرزوی سالمت و موفقیت کرد.

در بین حضار تعدادی چهره متمایز و ممتاز هم حضور داشتند، 
آنان که س��نگ بنای اورژانس کش��ورمان را با عشق در چهل سال 

پیش ازاین گذاش��تند، پیشکس��وتان اورژانس کش��ور ب��ا دریافت 
تندیس چهلمین س��الروز تأسیس اورژانس کش��ور مزین به نشان 
س��تاره حیات از دس��تان وزیر بهداش��ت و دکتر آقاجانی به رس��م 
یادب��ود، تقدیر ش��دند. همچنین در ادامه تعدادی از تکنس��ین ها 
ش��امل: تکنس��ین های بالگ��رد اورژان��س اصفه��ان ک��ه زایم��ان 
س��ه قلو ها را بر فراز آس��مان انج��ام دادند و همچنی��ن چهار تن از 
تکنس��ین هایی که سال های گذش��ته در برگزاری المپیاد در بین 
نف��رات برت��ر ج��ای گرفته بودن��د با اه��دا تندیس و لوح س��پاس، 

قدردانی شدند.

در حاش��یه برگ��زاری مراس��م فع��االن صنفی )اعض��ای انجمن 
صنفی فوریت های پزش��کی کشور( نسبت به بیان اهداف انجمن 
و عضوگیری اهتمام ویژه ای از خود نشان دادند. شایان ذکر است 
ش��ماره س��وم نش��ریه ای که در دس��ت دارید )یک. ی��ک. پنج( در 
ورودی س��الن مح��ل برگزاری گرامی داش��ت چهلمین س��ال روز 
تأس��یس اورژان��س در اختی��ار عالقه من��دان قرار گرف��ت. به امید 
روزی که پیش��رفت و رفع تمام مش��کالت اورژانس 115 کش��ور را 

شاهد باشیم.

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در ششمین روز از مهرماه!
رئیس مرکز اورژانس تبریز گفت: احترام به رزمندگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس ،وظیفه ایست بر گردن ما و ایثارگری و خدمت رسانی را باید از این 

عزیزان یاد بگیریم.

دکتر رجائی در آخرین روز گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس در جمع رزمندگان ،ایثارگران،خانواده ش��هدا و کارکنان اورژانس 115گفت:در طول هش��ت سال 
جنگ تحمیلی رژیم منحوس بعثی اگر غیرت و تدین اس��المی جوانان این مرزوبوم با ندای رهبر کبیر انقالب امام خمینی )ره( نبود،اکنون ما نیز ش��اهد فجایع 
عظیم هم جون دیگر کشورهای منطقه بودیم. همچنین مجلس گرامیداشتی با حضور تنی چند از خانواده شهدا ، رزمندگان و جانبازان در سالن مرکز اورژانس 

برگزار شد و از خانواده همکاران شهدا و جانبازان مرکز با تقدیم لوحی تقدیر شد.

حاشیه نگاری بر یک اجالس!

عباس نظریان
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 خبری

10 مصدوم و یک کشته بر اثر دو حادثه ویژه

 مصطف��ی افش��ار نی��ک در گفتگو باخب��ر ن��گار وب دا گفت: در 
حادثه اول که روز پنجشنبه پنجم شهریور رخ داد، خودرو ام وی ام 
در 50 کیلومتری جاده نیش��ابور به س��بزوار  واژگون کرده و 4 نفر 
مصدوم و یک فوتی بجا گذاشت. وی افزود: حادثه دوم در کیلومتر 
20 جاده نیش��ابور به مش��هد رخ داد، تصادف دو دس��تگاه سواری 

باعث مصدومیت 6 نفر شد.
افش��ار اضافه ک��رد: کارکنان اورژانس در هر دو حادثه س��ریعا به 
محل اعزام ش��ده و پس از  انجام اقدامات اولیه )احیا قلبی ریوی، 
پانس��مان، کنترل خونری��زی و فیکس نمودن شکس��تگی ها و ...( 

مصدومان را به بیمارستان 22 بهمن منتقل نمودند.

حادثه برای اتوبوس زائران مشهد
رئی��س مرکز مدیری��ت حوادث و فوریت های پزش��کی دانش��گاه 
علوم پزش��کی شاهرود از زخمی ش��دن 35 نفر در پی برخورد یک 

دستگاه کامیون با اتوبوس در مسیر دامغان به شاهرود خبر داد.
 محمود عامری افزود: این حادثه حدود ساعت 3 بامداد یکشنبه 
بیست ودو ش��هریور در 15 کیلومتری شاهرود حوالی نیروگاه برق 
ای��ن ش��هر رخ داد. رئی��س مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و فوریت های 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود یادآور شد: مجروحان این 
حادثه با ش��ش دس��تگاه آمبوالن��س اورژانس 115 ش��اهرود، یک 
دس��تگاه آمبوالنس هالل احم��ر و یک دس��تگاه آمبوالنس کمکی 
دیگر از اورژانس دامغان که در نزدیکی صحنه حادثه حضور داشت 
به بیمارس��تان امام حسین )ع( ش��اهرود برای ادامه درمان منتقل 

شدند.

11 مصدوم و 1 کشته در برخورد دو سواری
 رواب��ط عمومی مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریت های پزش��کی 
کردس��تان از مصدوم شدن یازده نفر و فوت یک نفر در اثر تصادف 
خبر داد. روز بیستم شهریورماه در اثر برخورد یک دستگاه سواری 

پژو با یک سواری پیکان 1 نفر کشته شد.
 ای��ن حادثه در 15 کیلومتری س��نندج به س��مت کامیاران روی 
داد، متأسفانه در این حادثه دل خراش یک کودک 2 ساله کشته و 

11 نفر از سرنشینان هردو سواری مجروح شدند.
 بااطالع مرکز فوریت های اس��تان کردستان از این تصادف، یک 
از  از کامی��اران و س��ه دس��تگاه آمبوالن��س  دس��تگاه آمبوالن��س 
پایگاه ه��ای جاده ای نزدیک به محل اع��زام  و مصدومان را پس از 

انجام اقدامات الزم به بیمارستان کامیاران منتقل کردند.

واژگون��ی مینی ب��وس در فارس��ان 13 مصدوم 
برجاي گذاشت

ب��ه گ��زارش مس��ئول روابط عموم��ی مرک��ز مدیریت ح��وادث و 
فوریت های پزش��کی چهارمحال و بختیاري واژگونی یک دس��تگاه 
مینی ب��وس در مس��یر ارتباط��ی ش��هرکرد به فارس��ان 13 مصدوم 
برجاي گذاش��ت. محس��ن ابراهیمی گفت: در پ��ی تماس مردمی 
عصر دوش��نبه مورخ 16 ش��هریور 94 با مرکز پی��ام اورژانس 115 
مبن��ی ب��ر واژگونی ی��ک دس��تگاه مینی ب��وس در مح��ور ارتباطی 
شهرکرد به فارسان حوالی تنگ پردنجان، آمبوالنس های اورژانس 
115 ب��ه محل حادثه اع��زام و پس از تریاژ و انجام اقدامات درمانی 
مصدومان حادثه را به بیمارس��تان س��ید الش��هداء فارسان منتقل 
کردند. ابراهیمی ضمن یادآوری در مورد مؤثر بودن بستن کمربند 
ایمنی در کاهش میزان تلفات س��وانح رانندگی حال مصدومان را 

رضایت بخش توصیف کرد.

شهر کردکردستانشاهرودنیشابور

دکت����ر قاض����ی زاده هاشم�����ی:

چشمم آب نمی خـــــــورد بتــوانیم مشــــکل را ریشـــه ای حــــل کنیـــم!     

مطالبات برای استخدام نیروی انسانی زیاد است.                           

سید شهاب الدین قوامی - روابط عمومی اورژانس 115 تهران

حامد مددی - عضو کمیته روابط عمومی اورژانس 115 کشورحامد مددی - عضو کمیته روابط عمومی اورژانس 115 کشور

حامد مددی - عضو کمیته روابط عمومی اورژانس 115 کشورحامد مددی - عضو کمیته روابط عمومی اورژانس 115 کشور



بیمارانی که اورژانس 115 را 
روانی کرده اند!

بیم��ار روان��ی در جامع��ه ب��ه بیمارانی 
اطالق می ش��ود که برخوردهای عصبی 
س��ابقه  و  دارد  دیگ��ران  ب��ا  نامتناس��ب 
بس��تری در بیمارس��تان های روان��ی در 
پرونده سالمت آن هاست. عدم استفاده 
از داروه��ای اعص��اب و روان در این گونه 
بیماران منجر به عود بیماری ش��ده و به 
دنبال تنش های عصبی، بروز مش��کالت 
اجتماع��ی را ب��ه دنب��ال دارد و اکثر این 
بیم��اران به عل��ت بیماری خ��ود، حالت 
تهاجم��ی داش��ته و مبادرت ب��ه ضرب و 
ش��تم خود و اق��وام و دیگ��ران می کنند. 
این اف��راد غالبا دارای قوای جس��مانی 
باالئی هستند و مردم از نزدیک شدن به 
این اف��راد ترس دارند و همین امر باعث 
می ش��ود ت��ا ب��ا اورژان��س 115 تم��اس 

بگیرند.

 حال س��ؤال این اس��ت، آیا نیاز اس��ت 
ب��ه   115 اورژان��س  تکنس��ین های 
اع��زام  روان��ی  بیم��اران  مأموریت ه��ای 
اعزام��ی  مأموریت ه��ای  در  ش��وند؟ 
ب��ه   115 اورژان��س  تکنس��ین های 
ای��ن  روان��ی،  بیم��اران  مأموریت ه��ای 
تکنس��ین ها به علت رس��الت کاری خود 
در کمترین زمان به محل می رس��ند و بنا 
ب��ه اصرار اقوام و م��ردم در محل، مجبور 
ب��ه معاینه بیم��ار می ش��وند، بیماری که 
شاید قبل از حضور تکنسین ها، چندین 
نفر را دچار جراح��ت نموده و این موارد 
نه به دیسپچ 115 اعالم شده و نه به خود 
تکنسین ها! پس تکنسین های اورژانس 
ک��ه  می ش��وند  وارد  محل��ی  ب��ه   115
هیچ گون��ه امنیتی ندارد و خودش��ان نیز 
هیچ گونه وس��یله دفاعی ندارند و امکان 
بروز هرگونه حادثه ای برای تکنس��ین ها 

موجود است.

ح��ال در ج��واب عامیان��ه میگویی��م، 
تکنس��ین های اورژان��س صب��ر کنن��د تا 
عوام��ل انتظام��ی ب��رای کنت��رل بیم��ار 
برس��ند و جواب این اس��ت که همیش��ه 
عوامل انتظامی ب��رای این گونه موارد با 
تأخیره��ای بیش��تری می رس��ند و اقوام 
بیم��ار در ج��واب صب��ر کنید ت��ا عوامل 
نیروهای انتظامی برسند، به تکنسین ها 
را  تکنس��ین ها  و  می ش��وند!  حمل��ه ور 
مجب��ور می کنن��د ت��ا بی دفاع به س��مت 
بیمار روانی حرکت کنند، بیماری که به 
خود و اقوامش ترحمی ندارد، چگونه به 
تکنسین ها صدمه نخواهد زد؟! مطمئنا 
ب��رای این بیماران به خاط��ر تقال امکان 
تزریق داروهای آرام بخش نیس��ت، پس 
وج��ود ال��زام تکنس��ین ها ب��رای تزری��ق 
داروه��ای آرام بخ��ش در م��ورد بیماران 
روانی س��خنی نابجا و نسنجیده است و 
درصورتی ک��ه عوامل انتظام��ی بیمار را 
در  نیروه��ای خ��ود  از  و  کنن��د  کنت��رل 
تنه��ا  دهن��د،  ق��رار  اورژان��س  اختی��ار 
عم��ل  اختی��ار  در  آژان��س  به ص��ورت 
هم��کاران  می��ان  ای��ن  در  و  می کنن��د 
تکنسین به جز صدمات روحی و جسمی 
واردش��ده ب��ه خ��ود و گاها خس��ارت به 
انج��ام  دیگ��ری  اق��دام  آمبوالن��س 
ای��ن  نمی ت��وان  آی��ا  پ��س  نمی دهن��د. 
اجتماع��ی  اورژان��س  توس��ط  بیم��اران 
انتقال داده شود و یا پس از کنترل بیمار 
توسط عوامل انتظامی با وسیله شخصی 
منتق��ل ش��ود؟ این نکت��ه نی��ز فراموش 
نش��ود که ازنظ��ر مراجع قانون��ی انتقال 
بیم��اران روان��ی توس��ط اورژانس 115 
غیرقانونی اس��ت و دس��تور کتبی نیز در 
این رابطه صادرش��ده اس��ت ول��ی اجرا 

نمی شود!

در زم��ان وقوع حوادث و بروز ش��رایط 
بحرانی، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی 
ازجمله آسیب پذیرترین تجهیزات است. 
این در حالی اس��ت ک��ه در بحران، آنچه 
ب��رای  مناس��بی  راهگش��ای  می توان��د 
وج��ود  باش��د،  بح��ران  بهت��ر  مدیری��ت 
اطالع��ات درس��ت از منطق��ه بحران زده 
اس��ت که جز در بس��تر ارتباطی مناسب 
امکان پذی��ر نخواه��د ب��ود. در پاس��خ به 
بح��ران توج��ه ویژه ب��ه بح��ث ارتباطات 
کارآم��د از اهمی��ت بس��زایی برخ��وردار 
اس��ت در همین راستا س��ید محمدجواد 
فیروزه مس��ئول واحد ارتباطات رادیویی 
مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و فوریت ه��ای 
پزشکی دانش��گاه علوم پزش��کی استان 
اصفهان دس��ت به کار بزرگی زده است و 
ب��ا ص��رف ح��دود 5 م��اه وق��ت و انرژی 
و  ارتباط��ات  خ��ودرو  اس��ت  توانس��ته 
 mcc )mobile بح��ران  مدیری��ت 
 communicatios and crisis
management( را باصرف��ه جویی ارزی 
2 میلیارد ریالی و ب��ا حمایت و همکاری 
قائم مق��ام  دانش��گاه،  حراس��ت  مدی��ر 
محترم مع��اون درمان، مدیریت اورژانس 

اورژان��س  اداره  مدی��ر  اصفه��ان،   115
پی��ش بیمارس��تانی دانش��گاه، مس��ئول 
نقلی��ه اورژان��س 115، مس��ئول پدافند 
غیرعام��ل و مدیریت بح��ران فوریت های 
پزش��کی، مس��ئول ام��ور اداری مدیریت 
حوادث و فوریت های پزش��کی طراحی و 
تولی��د نماید. از ویژگی ه��ای این خودرو 
منحصربه فرد می توان به سیس��تم تأمین 
ب��رق کابین عقب اش��اره ک��رد که ضمن 
از  ب��اال  کیفی��ت  و  ت��وان  ب��ودن  دارا 
صفح��ات  مانن��د:  پش��تیبان هایی 
خورش��یدی و ژنراتور برق بنزینی پرتابل 
متناس��ب باان��رژی موردنی��از تجهی��زات 
الکترونیکی و مخابراتی و مبدل برق 12 

ولت به 220 ولت اش��اره کرد.

نظ��ر ب��ه مجهز ب��ودن ای��ن خ��ودرو به 
س��امانه های متنوع ارتباطی وجود دکل 
بس��یار ضروری اس��ت؛ از بین دکل های 

پنوماتی��ک  و  وینچ��ی  نیرومحرک��ه ی 
 12 پنوماتی��ک  دکل  ب��ازار  در  موج��ود 
متری با توان ایس��تادگی در مقابل باد با 
س��رعت 90 کیلومتر در ساعت و مطابق 
با استانداردهای شرکت ارتباطات سیار 
ایران انتخاب و با زیرس��اخت استاندارد 
در کابی��ن عق��ب جیف��ا نص��ب گردی��ده 

اس��ت.

در طراح��ی این خودرو س��عی گردیده 
ت��ا بس��تر ارتباطی هماهنگ ب��ا نیازهای 
مدیری��ت  فعالی��ت  ح��وزه ی  ارتباط��ی 
پزش��کی،  فوریت ه��ای  و  ح��وادث 
و  س��المت  ح��وزه ی  بحران ه��ای 
بحران ه��ای طبیع��ی و غیرطبیعی و نیز 
ارتباطی  ملحوظ نم��ودن سیاس��ت های 
س��ازمان پدافن��د غیرعام��ل طراح��ی و 
تأمی��ن گ��ردد ک��ه ازجمل��ه می ت��وان به 
بس��تر  ب��ر  بی س��یم  ارتباط��ات  تلفی��ق 

بانده��ای VHF و UHF)امکان برقراری 
س��ایر  ب��ا  مج��زا  بی س��یم  ارتباط��ات 
دس��تگاه های دولتی، امنیتی و نظامی و 
انتظام��ی( تکرارکنن��ده بی س��یم، مرکز 
و  وایرل��س  بس��تر   ،IPBPX تلف��ن 
تکنول��وژی WIFI تا ش��عاع 600 متری، 
بس��تر اینترن��ت WIMAX بس��تر دیتا و 
باالت��ر،  نس��ل های  و   3g اینترن��ت 
ارتباط��ات ماه��واره ای از قبی��ل تلف��ن، 
اینترنت، دیتا و ثریا، سیس��تم تله متری، 
دوربی��ن   ،gSm، internet، Voip
SPEED DomE تح��ت IP و س��امانه ی 
ک��واد کوپترو غیره در این خودرو اش��اره 

نم��ود.

همچنی��ن جه��ت رف��اه کارشناس��ان و 
کارب��ران خ��ودرو امکان��ات رفاه��ی ذیل 
ک��ه  اس��ت  گردی��ده  نص��ب  و  طراح��ی 
می توان به موارد ذیل اشاره نمود: تخت 

تاش��و یک نفره، سیس��تم تهویه ی کابین 
عق��ب، سیس��تم س��رمایش و گرمای��ش 
کابی��ن جل��و و عق��ب، تلویزیون ب��ا آنتن 
گردان )جهت کس��ب اخب��ار و اطالعات 
روز کش��ور( رادیو FM، روش��ویی، منبع 
رومی��زی،  اج��اق گاز  آش��امیدنی،  آب 

چای س��از برقی، یخچال خودرویی.

و  فی��روزه  آق��ای  ت��الش  ثم��ره 
همکارانش��ان در مرکز مدیریت حوادث 
در  اصفه��ان  پزش��کی  فوریت ه��ای  و 
مهرماه س��ال گذش��ته با حضور مدیران 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی اصفه��ان ب��ه 
بهره برداری رس��یده اس��ت؛ ب��رای این 
عزی��ز و تمام آنان که پیش��رفت اورژانس 
115 کش��ور برایش��ان دغدغه اس��ت از 
و  س��المت  س��عادت،  من��ان  خداون��د 

بهروزی خواس��تاریم.

بی گمان زیربنای بخش بزرگی از بیماری های 
جس��می و پریش��انی های روان��ی می��زان تحمل 
فش��ار روان��ی و ناتوان��ی فرد ب��رای مقابل��ه با آن 
می باشد. اگرچه بس��یاری از شغل های امروزی 
فش��ار روانی را همراه دارد اما برخی از مشاغل 
به دلی��ل ماهیت خدماتی که ارائ��ه می دهند از 
هس��تند.  برخ��وردار  بیش��تری  اس��ترس 
اس��ترس های شغلی به دلیل ماهیت جابجایی و 
انتش��ار اث��رات منف��ی خ��ود به عن��وان یک��ی از 
عمده ترین منابع اس��ترس در زندگی محس��وب 
می گردن��د ک��ه می توانن��د موجب تخریب س��ایر 
کارکرده��ای زیس��تی، اجتماع��ی، خانوادگی، 
بین فردی و تحصیلی نیز ش��وند. اگرچه مسئله 
حذف فش��ار روان��ی از زندگی روزمره و ش��غلی 
عوام��ل  شناس��ایی  ام��ا  نیس��ت  امکان پذی��ر 
تهدیدکننده اثرات منفی ناش��ی از فش��ار روانی 
در شغل و راهبردهای مقابله ای اهمیت خاصی 
در سالمت روانی خواهد داشت ازاین رو در این 
بخ��ش ب��ه برخی از عوام��ل عملک��ردی مؤثر در 

کاهش اس��ترس اش��اره خواهد ش��د.

سعی کنیم س��طح دانش و مهارت های شغلی 
خ��ود را از طری��ق ش��رکت در گروه های آموزش 
علم��ی و عملی افزایش دهیم. کس��ب اطمینان 
از تجهیزات و وس��ایل داخل کد و باکس موجب 
خواهد ش��د در مواقع لزوم دسترسی و استفاده 
از آن ه��ا ب��ه س��هولت ص��ورت پذیرد. س��عی در 
داش��تن ارتباط منطقی و همدالنه ب��ا بیماران، 
مرزه��ای  رعای��ت  ب��ا  همراه��ان  و  مصدوم��ان 
هیجان��ی و احساس��ی به ط��ور مؤث��ری موج��ب 
کاه��ش واکنش های منف��ی بیمار ی��ا همراهان 
خواهد ش��د. ب��ا انج��ام دادن بعض��ی تمرین ها 
ریلکسیش��ن(  ورزش،  ذهن��ی،  )تصویرس��ازی 
جان س��ختی ی��ا سرس��ختی را در خ��ود تقوی��ت 

کنی��م.

ارزش و اهمیت قائل ش��دن به خدماتی که به 
بیم��اران و مصدومان اورژانس��ی ارائه می ش��ود 
موجب افزایش انگیزه ش��غلی و رضایت از خود 
و اعتمادبه نف��س خواه��د ش��د. ش��وخ طبعی در 
موقعیت های مناس��ب از فش��ار کاری کاس��ته و 
موج��ب ش��ادی و ش��ارژ روانی خواهد ش��د. در 

برخ��ورد با مصدوم��ان ی��ا بیم��اران و همراهان 
رفت��ار  دالی��ل  ی��ا  دلی��ل  کنی��م  س��عی  آن ه��ا 
پرخاش��گرانه و گاه دور از انصاف یا عقل س��لیم 
آن��ان را درک کنی��م و بدین وس��یله فش��ار روانی 

کمت��ری را دریاف��ت نمائی��م.

صب��ر و بردباری و رازداری را تمرین کنیم و از 
در  وقت��ی  نمائی��م.  پرهی��ز  عجوالن��ه  قض��اوت 
ش��رایطی که کنترل فش��ار روانی ناشی از آن یا 
مقابل��ه یا کنار آمدن با عوامل تنش زا امکان پذیر 
نیست از همکاران باتجربه تر کمک گرفته شود. 
ی��ا برای م��دت کوتاه��ی محیط فش��ارزا را ترک 

کنی��م.

 برای زندگی و اهداف ش��خصی خ��ود برنامه 
داش��ته باش��یم و بدانی��م ک��ه زندگی بر اس��اس 
برنامه های از قبل تعیین شده ما را از بسیاری از 
آس��یب های روانی مصون خواهد داشت. تغذیه 
و اس��تراحت و خواب را در وضعی��ت بهینه قرار 
دهی��م یعنی غ��ذای مناس��ب به ان��دازه کافی و 
کاف��ی  به ان��دازه  و  نمائی��م  اس��تفاده  به موق��ع 
گرفت��ار  باش��یم  مراق��ب  و  کنی��م  اس��تراحت 

کم خوابی نشویم. ورزش منظم و تفریحات را در 
برنام��ه روزانه و هفتگی خ��ود قرار دهیم و تحت 
هر شرایط روزانه حداقل ده دقیقه از وقت خود 
را ب��رای انج��ام دادن تمرینات س��اده ورزش��ی 
اختص��اص دهی��م. از پیگیری اخب��ار ناگوار که 
می س��ازند  فراه��م  را  روح��ی  تأل��م  موجب��ات 
دوری کنیم. به یاد داش��ته باشیم خدمات رسانی 
ب��ه مصدومان و بیم��اران اورژانس��ی یک ارزش 
موهبتی اس��ت که خالق هستی آن را به ما عطا 
نموده اس��ت این اعتقاد موج��ب آرامش درونی 
ش��ده و ما را از بسیاری از افکار ناراحت کننده و 
مزاحم نجات خواهد داد. به یاد داش��ته باش��یم 
اس��ترس، قابلی��ت انتق��ال از ی��ک موقعی��ت به 
موقعی��ت دیگ��ر را دارد مث��ال از محی��ط کار ب��ه 
محی��ط خانه لذا ضروری اس��ت فش��ار روانی در 
هم��ان محی��ط کار از طری��ق گفتگ��و ب��ا اف��راد 
باتجربه تر و بیان احساس��ات حل وفصل کرد و از 
انتق��ال آن ب��ه خانه ج��دا خ��ودداری نمائیم. با 
آرزوی س��المتی و به��روزی همه زحمت کش��ان 

اورژان��س 115.
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گزارش

محمد مزروعی
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 اصفهان

در اورژانس 115 اصفهان به ظهور نشست:

طراحی و تولید خودروی فرماندهی عملیات 
بحران برای نخستیـن بار در اورژانس 115      

         2.000.000.000 ریال مقرون  به  صرفه تر!

کنترل استرس شغلی در اورژانس 115

خب�ری
Oct 2015 / 94 شماره چهارم/مهر ماه

یادداشت

حبیب حسینقلی زاده
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 آذربایجان شرقی

یادداشت 

قاسم شهرآشوب
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی-تکنسین اورژانس 115 تهران

زندگی دوباره در 47 و 54 سالگی
پنج ش��نبه پنجم ش��هریور ماه به به دنبال تصادف خودرو سواری باعابر پیاده در جاده گنج افروز روستای دروکالئی شرقی  و تصادفی دیگر در کمربندی غربی 
چهارراه گله محله و پس از دریافت  گزارش های جداگانه این حوادث  مرکز فرماندهی اورژانس 115 بابل تکنس��ین های پایگاه هلیدش��ت  و  پایگاه امیرکال   را 
به محل حوادث اعزام کرد مدیر روابط عمومی اورژانس 115 بابل با اعالم این خبر افزود. آقایان بهنام کوپایی و سید قاسم میرحسینی و همچنین آقایان سعید 
احمد زاده و علی گلش��ن موفق گردیدند با انجام تمام مراحل احیا بیماران خود را حیات دوباره ببخش��ند. روش��ن همچنین گفت: بیماران 47 س��اله و 54 ساله 

روز پنج شنبه  به  بیمارستان شهید بهشتی و بیمارستان شهید یحیی نژاد  بابل منتقل شدند .



ننه جان و اورژانس 115!
ازدواجم��ان  از  ب��ود  هفت��ه  ی��ک  ت��ازه 
می گذش��ت ک��ه م��ادر ش��وهر ج��ان تماس 
گرفت و گفت: ننه جان )مادِر مادر شوهرم( 
چن��د روزی ب��ه خانه م��ا می آید تا ه��م راه و 
رسم همسرداری به من بیاموزد و هم دلش 
برایمان تنگ شده است و هم چاشنی کادو 
دادن النگ��وی اجدادیش به م��ن را افزود تا 

ذوق زده شوم.

ننه جان گوش��ش س��نگین بود و چشمش 
هم کم سو، البته بماند که هم پچ پچ های ما 
را می ش��نید و هم اگر یواش��کی اش��اره ای، 
چی��زی به ه��م می کردیم می دی��د. خالصه 
ننه جان در هشتمین روز زندگی مشترک ما 
آم��د تا چند روزی را پیش م��ا بماند، هنگام 
ورود چنان فریاد زد: سالاام که مدرسه بغل 

خانمان یک صدا پاسخ دادند: سالااام

پدرشوهرم قبل از ورود ننه جان زنگ زد و 
گفت: ننه جان هر شب حالش بد می شود و 
تصمیم می گیرد که بمیرد اما اصال اهمیت 
ن��ده و نترس و از گوش��ه بقچ��ه اش یک آب 
مقط��ر ب��ردار و ب��ه او تزری��ق ک��ن ت��ا صبح 
می خوابد و در برابر مخالفت های من گفت: 
نت��رس ننه ج��ان در مقاب��ل عزرایی��ل مقاوم 
شده و هیچ طوریش نمی شود و قول گرفت 

این حرف ها به گوشش مادر شوهر نرسد.

شب اول حدود ساعت ده تصمیم رفتنش 
ب��ه آن دنی��ا را گرف��ت و از دادوبیدادهایش 
تمام همس��ایه ها جمع ش��دند، با ترس ولرز 
ترفند آب مقط��ر را اجرا کردم، جواب داد و 

راحت خوابید.

و ام��ا دومی��ن روز حض��ور ننه ج��ان تا جا 
داش��ت رس��م خان��ه داری به م��ن آموخت و 
ش��انصد بار چیدمان آپارتمان 50 متری را 
طب��ق س��لیقه اش تغییر دادم ط��وری که از 
کم��ردرد خمیده تر از ننه جان راه می رفتم. 
دست آخر سرویس قابلمه چدن را درآورد و 
غ��ر زد ک��ه از بس غ��ذا س��وزانده ام س��یاه 
ش��ده اند و هر چ��ه توضی��ح دادم که این ها 
همین ش��کلین به گوشش نرفت که نرفت و 
باسیم و وایتکس و مایع ظرفشویی افتاد به 
جانش��ان، من هم از عصبانیت به بهانه کار 
رفتم داخ��ل اتاق. حدود یک ربع گذش��ته 
ب��ود ک��ه ص��دای دادوبی��دادش آم��د و من 
دوی��دم تا ننه جان دوباره قصد مردن کرده، 
ب��ا یک حرکت آب مقطر جادویی را آوردم و 
تزری��ق کرد اث��ر نکرد، دومی��ن آب مقطر را 
تزریق ک��ردم اما فای��ده نداش��ت، با خودم 
گفت��م: چه ناقالیی ش��ده ها ای��ن ننه جان، 
دی��دم  ک��ردم.  تزری��ق  ه��م  را  س��ومی 
لحظه به لحظ��ه بدتر می ش��ود، ن��گاه کردم 
دیدم هر چ��ه پاک کننده داش��تیم ننه جان 
ریخته روی قابلمه ها، سریع زنگ زدم 115 
و خانمی با مهربانی خواست که خونسردی 
نداش��ته ام را حف��ظ کن��م و توضی��ح دهم و 
گف��ت ت��ا آمبوالن��س می رس��د به او س��یب 

بدهم.

یک س��یب آوردمو بزور چپان��دم دردهان 
ننه ج��ان ک��ه س��یب گیر ک��رد بی��ن دندان 
مصنوعی های��ش و آن ه��ا را از ج��ا درآورد، 
وس��ط گریه زدم زی��ر خنده که تکنس��ین ها 
چن��گال  از  را  ننه ج��ان  س��ریع  و  رس��یدند 
عزراییل نج��ات دادند و گفتند که باید به او 
ش��یر می دادم نه س��یب، ننه ج��ان یک نگاه 
غضب آلودی به من کرد و تا ش��ب که حالش 
بهتر ش��د یک کلم��ه هم با من ح��رف نزد و 
به جای النگوی اجدادی اش سمعکش را به 
م��ن کادو داد و بقچ��ه اش را زد زیر بغلش و 
رف��ت. باز خدا خیر تکنس��ین بده��د که در 
مورد فرسودگی تلفن های اورژانس توضیح 
دادن��د وگرن��ه ننه ج��ان چمدان��م را می داد 

دستم و می فرستادم خانه باباجانم.

متن زی��ر گفت وگوی��ی صمیمان��ه با حائ��ز رتبه اول 
بیستمین جش��نواره قرآن و عترت اساتید، کارکنان و 
دانش��جویان دانش��گاه های علوم پزش��کی کش��ور در 
رش��ته حفظ قرآن اس��ت. محمد دردری، حافظ قرآن 
کریم می گوید: قرآن قانون اساس��ی زندگی است. در 
محیط کار از آن دسته کارکنانی است که به آرامش او 
متواضعان��ه  گفت��ن   س��الم  در  می خ��وری،   غبط��ه 
لبخن��دش را به ت��و ارزانی می دارد، س��ختی کار را به 
س��خره گرفت��ه و دائم در تکاپ��وی انج��ام کار و وظیفه 
است. نشان داده اس��ت که ارزش انسان ها به پست و 
مقام اداری نیس��ت و می توان در ه��ر مرتبه از جایگاه 
س��ازمانی ب��ه قله ه��ای رفی��ع احت��رام، خودب��اوری و 
شکوفایی رسید. همیشه به او جایگاه معنوی و ارزش 
و کرامت��ی ک��ه ن��زد هم��کاران دارد غبط��ه می خورم 
...آری او ب��ه عظم��ت ق��رآن در رفیع تری��ن جای��گاه 
ارزش ه��ای معنوی رس��یده و با قرآن انی��س و همدم 
گش��ته و دعای او را در حق خودم بهترین هدیه روزانه 

می دانم.

یک.یک.پن��ج:  لطف��ا خودت��ان را معرف��ی کنید، از 
تحصیالتت��ان بگویی��د و اینک��ه اکن��ون به چه ش��غلی 
مشغول هستید؟  محمد دردری، 39 ساله، کارشناس 
پرس��تاری و ب��ه م��دت 14 س��ال اس��ت ک��ه به عن��وان 
مدیری��ت  مرک��ز  در  پزش��کی  فوریت ه��ای  تکنس��ین 
حوادث و فوریت های پزش��کی استان هرمزگان انجام 

وظیفه می نمایم.

یک.یک.پنج:  مسابقات در چند بخش برگزار شد و 
ش��ما در چه رشته ای ش��رکت نمودید؟ مس��ابقات در 
بخ��ش کتبی و ش��فاهی برگزار ش��د ک��ه این جانب به 
لط��ف خدا در حفظ پنج جز مقطع کارکنان دانش��گاه 

علوم پزشکی رتبه اول را کسب کردم.

یک.یک.پن��ج: حف��ظ قرآن را چگون��ه و از کجا آغاز 
کردید؟

 اولی��ن بار که س��وره ای از قرآن را حف��ظ کردم و در 
مس��ابقات ش��رکت ک��ردم مرب��وط می ش��ود ب��ه دوره 

راهنمایی که در آن زمان رتبه دوم را کسب کردم.

یک.یک.پنج:  شما چه تجربه خاصی درروند حفظ 
قرآن دارید که برای دیگران مفید باش��د؟  حفظ قرآن 
یک عنایت الهی اس��ت که دس��تیابی به آن برای همه 
امکان پذیر اس��ت اما باید به این نکته توجه داشت که 
صرف نظر از سن و ش��رایط باید برای کسب آن تالش 

کرد.

یک.یک.پن��ج:  مش��وق اصل��ی  ش��ما در حف��ظ چه 
کس��ی بود؟ مش��وق اصلی حفظ خانواده ام بودند که 

همیشه در این راه مرا یاری می دادند.

یک.یک.پن��ج: فکر 
موفقیت  رمز  می کنید 

ش��ما در حفظ قرآن چه بوده است؟ من هنوز خودم را 
موفق در این زمینه نمی دانم و باید خیلی تالش کنم.

یک.یک.پن��ج:  تأثیر حفظ ق��رآن بر روحیه و اخالق 
ق��رآن  تأثی��ر  می دانی��د؟   ح��دی  چ��ه  در  را  خ��ود 
غیرقابل ان��کار اس��ت. درواقع قانون اساس��ی زندگی 
اس��ت و به هراندازه به این قانون نزدیک ش��ویم قطعًا 

اثرات مثبت آن نمایان می شود.

یک.یک.پن��ج:  آی��ا تابه ح��ال در مس��ابقات قرآن��ی 
ش��رکت کرده اید؟ و چه رتبه هایی را کسب کرده اید؟ 

در هجدهمی��ن جش��نواره قرآنی وزارت بهداش��ت در 
سال 92 به میزبانی سبزوار مقام دوم را کسب کردم.

یک.یک.پن��ج:  چ��ه توصیه ای برای دانش��جویان و 
همچنی��ن هم��کاران عالقه مند به ای��ن عرصه دارید؟ 
می بایست عالوه بر شناسایی نیروهای مستعد نسبت 
به برگزاری دوره های آموزشی روخوانی، روان خوانی، 
تجوی��د، ص��وت و لحن، مفاهی��م و ترغی��ب همکاران 

جهت شرکت در این گونه جلسات اقدام نمود.

یک.یک.پن��ج:  هم اکن��ون در زمین��ه قرآن��ی چ��ه 
فعالیت های��ی داری��د؟ ادام��ه حفظ و آش��نایی با علوم 

مختلف پیرامون قرآن و برگزاری جلسات آموزشی.

یک.یک.پنج:  به نظر ش��ما زیباترین آیه قرآن کدام 
است و چه پیامی دارد؟  آیه 9-7 سوره غافر برای من 
یکی از آیاتی اس��ت که فرد هن��گام تدبر در آن رحمت 
خداون��د را احس��اس می کن��د، البته تم��ام آیات قرآن 

زیبایی منحصربه فرد دارند.

یک.یک.پن��ج:  در پای��ان اگر مطلب��ی در نظر 
داری��د بفرمایی��د؟ از ش��ما و کلی��ه هم��کاران در 

اورژانس پیش بیمارستانی تشکر می کنم.

و کلمه آفریده ش��د و کلمه فقط کلمه نبود. کلماتی 
که معجزه گرند و کلماتی که ویرانگر. کلمه، کتاب شد 
و بزرگ ترین و برترین معجزه ش��د. جنگ، کلمه ای که 
در تمام دنیا و میان تمام قبیله ها ترس��ناک ترین کلمه 
اس��ت. جنگ و تمام کلمات وابسته به آن سؤالی را در 
اذهان تمام انسان ها به وجود آورده است که انسانیت 
را زیر سؤال می برد. من در جغرافیایی از زمین زندگی 
می کن��م ک��ه جنگ های بس��یاری را به خ��ودش دیده 
از  عمی��ق  ردپای��ی  س��رزمینم  خاط��رات  در  اس��ت، 
جنگ ه��ای جهانی مانده اس��ت، اما هر چ��ه تاریخ را 
ورق بزنی��م مردمم��ان هی��چ گاه ش��روع کننده جنگی 
نبوده اند و ش��اید برای همین اس��ت که این واژه ها در 
کشورمان معنای متفاوتی دارد و در جنگ هشت ساله 
با عراق ما تمام لغت نامه ی جنگ را تغییر دادیم و دنیا 
را مبهوت خویش ساختیم. جنگ شد دفاع، اسیر شد 
آزاده، زخمی ش��د جانباز، کشته ش��د شهید و... قرار 
بود مهر بیاید اما بی مهری آمد، موشک و خمپاره آمد، 
صدای هواپیماها و آژیرها بجای صدای زنگ مدارس 
در جن��وب کش��ور به ص��دا درآمده ب��ود و بیگانه بدون 
اجازه پایش را به خانه مان گذاش��ته و ش��روع به غارِت 
مگ��ر  ام��ا  ب��ود؛  ک��رده  ناموس��مان  و  م��ال  و  ج��ان 
می توانس��ت؟! اشتباه بدی را مرتکب شده بود و تمام 
مردم متحد ش��دند تا دم��ار از روزگارش درآورند؛ و در 
مقابل، تمام ملت ها با بیگانه دس��ت به یکی کردند، اما 
حریف ش��یر مردان و شیر زنان ایران نمی شدند، پیر و 
جوان، فقیر و غنی، روس��تایی و شهرنش��ین، گیلکی، 
آذری، ترک، لر، کرد، شیعه، سنی، زردشتی، ارمنی، 
آشوری و... حرکت کردند لب مرزها، از جانشان سپر 
س��اختند برای خاکش��ان، یا عل��ی گفتن��د و خیبرها 
آفریدن��د. مقام ها، مدارک ها، س��مت ها، از یادها رفته 
بودند و همه یک دس��ت لباس دفاع پوشیده بودند در 
براب��ر جنگی ناعادالن��ه و بی رحمان��ه، آن هم وقتی که 
و  کنن��د  آبی��اری  را  انقالبش��ان  می خواس��تند  ت��ازه 
پرورشش دهند. همه زندگی شان را رها کرده بودند تا 
نگذارند یک وجب از خاکش��ان به دست دشمن بیفتد 

و شرمنده آیندگان و تاریخ شوند.

ام��ا می خواه��م در ای��ن می��ان در م��ورد ع��ده ای از 
مردان��ی صحبت کنم که تاری��خ کمتر از آن ها یادکرده 
است. مردان سفیدپوش اورژانس، مردانی که حداقل 
یک ماه از س��ال را کامل در جنگ س��پری می کردند و 

چه بسا خیلی از آن ها ماندنی شدند و قید شهرهایشان 
را زدند تا با حضورش��ان در جبهه ها مرهمی باشند بر 
زخم رزمندگان حق و از همان جا به دیدار خدایش��ان 
شتافتند یا با یادگاری هایی در بدن به خانه بازگشتند. 
ای��ن روزه��ا ب��ا ه��ر دردی ش��ماره یک.یک.پن��ج را 

می گیری��م، تکنس��ین ها بالباس سفیدش��ان و صدای 
آژیرش��ان به کمکمان می ش��تابند. اما آن روزها بدون 
آژی��ر  ص��دای  ب��دون  و  ش��ماره ای  هی��چ  گرفت��ن 
آمبوالنس هایش��ان به وق��ت نیاز پیدایش��ان می ش��د و 
باج��ان و دل ب��ه کمک زخمی��ان می رفتن��د. در مورد 
س��ال های دفاع مقدس فیلم های زیادی ساخته ش��ده 

است، اما من به شخصه به یاد ندارم که در هیچ کدام از 
آن ه��ا نام��ی از تکنس��ین های اورژانس آمده باش��د و 
شاید تنها تصویری از امدادگران ارائه شده باشد. و به 
تصویر نکش��یده اند مردانی را، که لباس سفیدشان از 
خون خشک می شد، دردها را حس می کردند و سعی 
می کردن��د قوی باش��ند تا امید ببخش��ند، مردانی که 

حاال می ش��ود به چشم هایش��ان نگاه کرد و به این باور 
رسید که هیچ کدام زنده از جنگ بازنگشته اند.

روزه��ا  آن  پزش��کی  فوریت ه��ای  تکنس��ین های 
مسئولیت های زیادی به عهده شان گذاشته شده بود: 
آمادگ��ی و آموزش امدادگران، درمان اولیه زخمی ها، 
بازگردان��دن آن دس��ته ک��ه نی��از ب��ه درمان بیش��تری 
داشتند به عقب و... نه تنها در جبهه که حتی از شروع 
رزمن��دگان اعزام��ی آن ه��ا را همراه��ی و پش��تیبانی 
برس��ند،  جن��گ  جبهه ه��ای  ب��ه  ت��ا  می کردن��د 
بیمارس��تان های صحرایی آن ها را خوب به یاد دارند، 
آن بزرگواران اگرچ��ه در خط مقدم نبودند اما یکی از 
ارکان مه��م جنگ بودند چراکه نجات جان رزمندگان 
به عهده ش��ان بود. تکنس��ین های اورژان��س نه تنها در 
جبهه بلکه در ش��هرهای خود نقاهتگاه هایی س��اخته 
بودند و خارج از شیفت کاری خود، رایگان به درمان و 
مراقب��ت از زخمی ه��ای جن��گ می پرداختن��د و یا به 
درمان جنگ زده ها و خانواده رزمندگان می پرداختند. 
خیلی از آن مردان فرش��ته صفت در جنگ ش��هید و یا 
جانباز ش��دند. آی��ا آن انس��ان ها نمون��ه ی انکارناپذیر 
قهرمانی نیستند؟! آیا نباید قهرمانان را به دنیا معرفی 
ک��رد؟! آیا بهترین الگوی پرورش و تربیت یک جامعه، 
قهرمانان آن جامعه نیس��ت؟! در عصری که قهرمانان 
بچه هایمان و نس��ل جدید را ش��خصیت های خش��ن، 
غیرواقع��ی، کارتونی و یا حتی مس��تهجِن س��اخته ی 
رس��انه ها تشکیل می دهند، آن هم وقتی در سرزمینی 
زندگ��ی می کنی��م که پ��ر اس��ت از قهرمان��ان واقعی، 
انگش��ت تقصیر این فرهنگ س��ازی اش��تباه به س��وی 
خیلی ها نش��انه م��ی رود؛ اما من به دنب��ال پیدا کردن 
مقص��ر نیس��تم، این ه��ا را گفتم تا بگوی��م در هرجایی 
می توان فرهنگ س��ازی کرد و الگ��وی رفتاری معرفی 
کرد و مسئولین موظف به معرفی قهرمانان سرزمین و 
نهادش��ان هس��تند. ب��ا س��اختن فیلم ها، س��ریال ها، 

مستندها، انیمیشن ها، موزیک ها و...
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 فرهنگی

گفت و گو

بهاره حاجیعلیپور
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 هرمزگان

یادداشت فرهنگی

فرخنده آشوری
روزنامه نگار

قــرآن قــانون اســـاسی زندگی است.
گفت وگو با حافظ قرآن کریم؛ تکنسین اورژانس 115 بندرعباس

با یک بهـــانه به بهـــا برسیــم!

طنزنامه!

خاطره ادیب
طنزنویس

نوزاد عجول آمبوالنس را برای تولد انتخاب کرد!
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 بم از انجام زایمان در آمبوالنس نظام شهر خبر داد و در ادامه گفت: روز شنبه، 21 شهریورماه طی تماس تلفنی با مرکز 
پیام اورژانس 115 شهرستان بم مبنی بر شروع درد زایمان خانمی باردار و در حال انتقال با خودرو شخصی به بیمارستان بود درخواست کمک شد. بالفاصله 
پس از دریافت پیام، پایگاه جاده ای نظام شهر به محل اعزام شد. عسکری در ادامه گفت: در میانه راه بیمار به آمبوالنس منتقل شده و همکاران پایگاه نظام 
ش��هر آقایان موالیی و نبی پور بعد از انجام مراحل زایمان در آمبوالنس با موفقیت مادر و نوزاد را با وضعیت مناس��ب به زایش��گاه بیمارس��تان پاس��تور تحویل 

دادند.



معرفی اجمالی کهگیلویه و بویراحمد

محمدرضا قنبری
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 کهکیلویه و بویراحمد

شهر به شهر

علیرضا دهقانی
روزنامه نگار

سرزمین چهــار فصــل؛ زادگاه آریـوبرزن! 

استان مان پرآب است ولی در پایگاه مان 
آب خوردن نداریم!      سفرنامه یک.یک.پنج –  قسمت اول - یاسوج
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یادداشت مدیران حوادث
جالل پوران فرد

رئیس مرکز مدیریت حوادث کهکیلویه و بویراحمد

رف��اه کارکن��ان؛ ام��ر مهم��ی ک��ه 
مغفول مانده!

ام��ور رفاه��ی و رس��یدگی ب��ه وض��ع زندگی 
کارکن��ان و تهی��ه موجبات��ی که ب��ه بهبود وضع 
زندگ��ی آن ها کمک کند یک��ی از وظایف عمده 
در مدیریت منابع انس��انی است و عبارت است 
از مجموع��ه عملیات��ی که باعث حل مش��کالت 
خ��ارج  و  داخ��ل  نیازه��ای  و  ش��ده  کارکن��ان 
س��ازمانی آن ها اعم از )مادی و معنوی و روانی( 
را حتی المقدور مرتفع می سازد و آن ها را ازنظر 
جس��مانی و روان��ی س��الم نگه م��ی دارد. بدین 
ترتیب س��ازمان های مختل��ف ازجمله اورژانس 
115 نسبت به احتیاجاتی که کارکنان دارند در 
ح��د توان خ��ود برنامه های رفاه��ی مختلفی را 

جهت کارکنان فراهم می کنند.

همان گونه که در باال به آن اشاره گردید سالم 
نگه داش��تن جس��م و روان کارکنان اورژانس از 
اهداف این مهم می باش��د چراک��ه کارکنان که 
دارای دغدغ��ه روانی مختل��ف در ارتباط با رفاه 
خ��ود چ��ه درون س��ازمانی و چه برون س��ازمانی 
باش��د نمی توان��د به ط��ور مؤثر ب��ه وظایف ذاتی 
خود عمل نماید کارکنانی که گاها 48 ساعت و 
در مواردی نادر حتی بیش��تر ب��ه دوراز امکانات 
رفاه��ی و تفریح��ی در حال خدمت می باش��ند 
می بایست ازنظر وسایل رفاهی مختلف ازجمله 
امکانات ورزش��ی، س��معی و بصری و ... به طور 
کاف��ی برخوردار باش��ند تا بتوانند جس��م و روح 
خویش را س��رزنده و س��الم نگه دارن��د. مدیران 
ای��ن ح��وزه نی��ز می بایس��ت ای��ن امکان��ات را 
پیگی��ری و در ح��د ام��کان حل وفص��ل نمایند. 
چراک��ه کارکن��ان خ��وب و کارآم��د می توانن��د 
مدی��ران را توانمند و کارآمد نش��ان دهند. یکی 
دیگ��ر از مزایای توجه به رف��اه کارکنان افزایش 
انگی��زه در می��ان آن��ان می باش��د چراک��ه افراد 
به واس��طه م��واردی ک��ه ط��ی روزه��ا و ماه ه��ا 
می بینن��د و می ش��نوند بی انگی��زه می ش��وند، 
ام��وری که دیدگاهش��ان را نس��بت ب��ه فرهنگ 
کاری تغیی��ر می دهد. این تجربیات با سیس��تم 
ارزشی که پایه های خودجوش یا انگیزه درونی 
می کن��د،  پی��دا  تض��اد  می س��ازد  فراه��م  را 
درحالی که انگیزه درونی تنها نوع انگیزه است 
که واقعًا کار می کند و به نتیجه می رس��د، برای 
رسیدن به این جایگاه سازمان ها باید باکار آیی 
ب��اال فعالیت کنند که الزمه این امر اس��تفاده از 
امکان��ات رفاه��ی مختل��ف و اس��تفاده مؤث��ر از 
توانایی ه��ای کارکن��ان می باش��د. در خاتمه با 
توج��ه ب��ه اینکه کارکن��ان فوریت های پزش��کی 
خ��ط مق��دم مواجه��ه ب��ا بیم��ار و درم��ان و پایه 
اساس��ی سیس��تم نظ��ام ط��رح تحول س��المت 
می باش��ند الزم اس��ت ک��ه در س��طوح ب��االی 
مدیریتی نگاه جامع تری به این موضوع داش��ته 
باش��ند؛ درحالی که در حال حاض��ر از کمترین 
منابع مالی در این خصوص برخوردار می باشند 
و تاکن��ون دغدغه های معیش��تی یک��ی از نکات 
بحث برانگیز به ش��مار رفته است. یکی دیگر از 
مسائلی که باید مدنظر قرار گیرد امنیت شغلی 
کارکنان در مواجهه با حوادث و مسائل مختلف 
روزمره در حین کار می باشد که تاکنون تدبیری 
جه��ت حل آن اندیش��ه نش��ده اس��ت. پیگیری 
مس��ائل قضایی باید س��رلوحه هرم ابتکار عمل 
مدیریتی قرار گیرد تا انگیزه شغلی در کارکنان 
تقویت گردد. به امید روزی که تمامی مشکالت 
رفاه��ی کارکن��ان 115 مرتف��ع گش��ته و ای��ن 
کارکن��ان ب��ا حداکثر انگی��زه به انج��ام خدمت 

بپردازند.

کمتر کس��ی اس��ت که پا به کهگیلوی��ه و بویراحمد 
بگذارد اما زبان به تحسین زیبایی های خدادادی این 
س��رزمین بکر و چشم نواز در زاگرس جنوبی نگشاید. 
ای��ن س��رزمین چهار فص��ل در میان کوه های س��ر به 
فلک کش��یده زاگ��رس در جن��وب غربی ای��ران قرار 
داش��ته و اماکن بازمانده از دوران باس��تان حکایت از 
تاری��خ کهن ای��ن س��رزمین را دارد. در عهد باس��تان 
محدوده کهگیلویه، انشان یا انزان نامیده می شد که 
شامل کهگیلویه و ممس��نی بوده است. پژوهشگران 
بر این باورند که مردمان انزان خود بخشی از مردمان 
پ��ارس ب��وده و ب��ا هخامنش��یان هم ن��ژاد بوده ان��د. 
"آریوبرزن" س��ردار دلیر ایران��ی از اهالی کهگیلویه و 
بویراحم��د ب��وده و زادگاه او را برخ��ی بالد ش��اپور و 
برخی بویراحمد می دانند، مقبره ی آن دالور جنگاور 
هم اکنون در کهگیلویه و در دخمه ای بس��یار عظیم و 

باشکوه واقع است.

 اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحم��د مرک��ب از هش��ت 
شهرس��تان بویراحم��د، کهگیلویه، گچس��اران، دنا، 
بهمئی، باشت و چرام و لنده با جمعیتی بالغ  بر 634 
ه��زار نف��ر و مس��احتی در ح��دود 16 ه��زار و 264 
کیلومترمرب��ع، چون��ان پل��ی ارتباطی، اس��تان های 
فارس، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و 

بوش��هر را به ه��م مرتبط س��اخته و به عن��وان کریدور 
شمال به جنوب و ش��رق به غرب کشور شناخته شده 
اس��ت. ش��هر یاس��وج به دلی��ل جاذبه ه��ای طبیعی، 

توریس��تی و گردش��گری به عن��وان پایتخ��ت طبیعت 
ایران شناخته ش��ده اس��ت. این ش��هر با زیبایی های 
چش��م نواز همچون قطعه حریری سبز در دامنه های 

دنای ش��رقی قرارگرفته و به واس��طه ای��ن زیبایی ها و 
و  به��ار  فص��ل  در  هرس��اله  مطبوع��ش،  آب وه��وای 
تابس��تان، پذی��رای گردش��گران و عالقه من��دان ب��ه 
طبیعت اس��ت. به جز یاس��وج که مرکز اس��تان است 
می توان شهرستان های مهم کهکیلویه و بویراحمد را 
این چنین برش��مرد: "سی سخت" شهر سی پهلوانی 
ک��ه در دام��ن دن��ا آرمیده ان��د. از می��ان جنگل ه��ای 
هزارس��اله بل��وط و س��ینه کش کوهپایه های س��ترگ 
زاگ��رس جنوب��ی ک��ه می گ��ذری به "س��ی س��خت" 
می رسی که چون نگینی سبز، سر بر دامن سپید دنا 
نه��اده و آرمیده اس��ت. ش��هر نفت خیز "گچس��اران" 
میزبان شایس��ته زائران بی ب��ی حکیمه )س( با تولید 
س��االنه 25 درصد نفت و گاز کشور به عنوان بام نفت 
ایران شناخته می شود. ش��هر کهن "دهدشت": این 
مح��دوده تاریخی که در کنار ش��هر جدید دهدش��ت 
قرار دارد و آن را بالد ش��اپور نیز می نامند، با وس��عت 
40 هکت��ار، قدم��ت تاریخ��ی آن به دوران ساس��انی 
برمی گ��ردد. کهگیلویه و بویراحم��د در کنار طبیعت 
زیبای خ��ود، مردمانی مهرب��ان و مهمان نواز دارد که 
دلش��ان پ��ر از عش��ق و محب��ت ب��ه ایرانی��ان اس��ت و 
چشمش��ان قدمگاه مهمانان و هرچه دارند و ندارند، 
ب��رای میهمانان خود در طبق اخالص می گذارند. به 

امید دیدار شما خوبان در دیار آریوبرزن!

 ))ب��ه پایتخت طبیع��ت ای��ران خوش آمدید(( این 
اولی��ن خوش آمد گویی مردم خونگ��رم و مهمان نواز 
شهر گل های یاس "یاسیچ* " یا یاسوج است، به هر 
مس��افری که طبیعت بک��ر زاگرس جنوب��ی را برای 

گذران��دن تعطی��الت انتخ��اب می کن��د؛ در س��فر به 
بیست و هشتمین استان کشورمان ازنظر مساحت و 
جمعی��ت؛  میهمان هم��کاران اورژان��س کهکیلویه و 
بویراحمد و ش��هر یاس��وج ب��ودم. گفتنی ها بس��یار و 
مجال اندک اس��ت، بنابراین به معرفی اجمالی مرکز 
اورژانس 115 کهکیلوی��ه و بویراحمد اکتفا می کنم؛ 
انشاءا... که همکاران بزرگوارمان در استان باستانی 

انزان بر بنده ببخشایند.

راه ان��دازی اورژان��س در یاس��وج ب��ه س��ال 1357 
برمی گردد که آقای اردالن رستمی در تهران زیر نظر 
جیم پاترس��ون به عنوان اولین نفر از استان کهکیلویه 
و بویراحم��د آم��وزش می بیند. امروز این اس��تان 35 

پایگاه اورژان��س فعال دارد که تنها 3 
ک��د فع��ال آن مرب��وط ب��ه خود ش��هر 
اس��تان  مرک��ز  به عن��وان  یاس��وج 
می باش��د. ذک��ر این نکته که اس��تان 
کهکیلوی��ه و بویراحمد تا رس��یدن به 
و  چه��ارم  برنامه ه��ای  و  اس��تاندارد 
پنجم توس��عه دوازده پایگاه دیگر نیاز 
مس��ئولین  بیش��تر  توج��ه  ک��ه  دارد 
اس��تانی و کشوری را می طلبد. کمتر 
از دو سال است که آقای جالل پوران 
فرد مس��ئولیت اداره مرک��ز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی استان 
کهکیلوی��ه و بویراحم��د را عه��ده دار 
شده است. پوران فرد که خود سابقه 

پنج س��ال فعالیت در پایگاه های عملیاتی اورژانس را 
دارد در حال حاضر با کارشناسی ارشد مراقبت های 
وی��ژه، عض��و هیئت علم��ی دانش��گاه علوم پزش��کی 
یاس��وج در گ��روه بیهوش��ی اس��ت. پ��وران ف��رد در 
س��ال های 83 و 84 در اس��تان کرمان و در سال های 
88 تا 90 در پایگاه جاده ای سرخه در استان سمنان 
به عن��وان تکنس��ین عملیات��ی در اورژان��س فعالی��ت 
داش��ته اس��ت و ب��ا مش��کالتی ک��ه گریب��ان خدمات 
باکیفی��ت را گرفت��ه و کار را ب��ر تکنس��ین ها س��خت 
می کن��د آش��نایی کام��ل دارد. رئیس مرک��ز مدیریت 
م��ورد  در  یاس��وج  پزش��کی  فوریت ه��ای  و  ح��وادث 
اقدامات شاخص خود از بهمن ماه 92 تا امروز گفت: 
اقدام��ات ش��اخص را کارکنان تش��خیص می دهند! 
ولی اقدام��ات قابل توجهش را که برای رفاه کارکنان 

عملیاتی و باال بردن کیفیت خدمات انجام ش��ده بود 
را این گونه بیان کرد: به عنوان اولین مرکز کارانه را به 
کارکن��ان عملیاتی پرداخ��ت کردیم و تالش کردیم تا 
اضافه کار کارکنان ق��راردادی را مانند دیگر کارکنان 
پرداخ��ت کنیم و ح��ق لباس و غذا را ب��رای کارکنان 
برق��رار و همچنین امکانات رفاه��ی پایگاه ها را به روز 
کردیم. پوران فرد در ادامه از ایجاد و راه اندازی شش 
پایگاه جدید طی این دو س��ال و کلنگ زنی دو پایگاه 
دیگر که تا پایان س��ال به بهره برداری خواهد رس��ید 
گف��ت. در ادامه گفت وگ��و آقای پوران فرد نوس��ازی 
ناوگان آمبوالنس های فرس��وده را یک��ی از مهم ترین 
احتیاجات اورژانس کش��ور دانس��ت. پوران فرد آمار 
مزاحمت ه��ای تلفنی را در یاس��وج 70% اعالم کرد و 

ای��ن نکت��ه را ه��م یادآور ش��د فکر اساس��ی ب��ه حال 
افزای��ش آگاهی مردم نش��ده اس��ت. مانند بس��یاری 
دیگ��ر از صاحب نظ��ران اورژانس پیش بیمارس��تانی 
پ��وران ف��رد مهم ترین نیاز اورژانس کش��ور را توس��عه 
نب��ودن  فراه��م  از  و  دانس��ت  هوای��ی  اورژان��س 
زیرس��اخت ها ب��رای راه ان��دازی اورژان��س هوایی در 

استان ابراز ناراحتی نمود.

س��ؤالی از آقای پوران فرد 36 س��اله و متولد ش��هر 
نفت خیز گچس��اران راجع به دی��دگاه و میزان تعامل 
مدی��ران دانش��گاه ب��ا اورژان��س پی��ش بیمارس��تانی 
پرس��یدم که خوش��بختانه و مطابق انتظ��ارم حمایت 
دکت��ر چم��ن ریاس��ت دانش��گاه و دکت��ر ی��زدان پناه 
معاونت درمان دانش��گاه علوم پزش��کی یاسوج پاسخ 
مدی��ر پرت��الش اورژان��س 115 اس��تان کهکیلوی��ه و 

بویراحمد بود؛ ط��ی دیدار کوتاهی که با دکتر یزدان 
پناه داش��تم این حمایت و ن��گاه مثبت کاماًل واضح و 
مشهود بود. کارکنان اورژانس 115 استان کهکیلویه 
و بویراحم��د علی رغ��م کمبودها و س��ختی دوچندان 
کار در مناطق کوهس��تانی در مرتفع کردن نیاز مردم 
وهمت��ی  سخت کوش��ی  ب��ا  پزش��کی  خدم��ات  ب��ه 
سرس��ختانه و عزم��ی اس��توار مانند دنا، توانس��ته اند 
تاکنون ازنظر سطحی بیش از 70% مساحت استان و 
100% مس��یرهای مواصالتی اصلی را تحت پوشش 
خدم��ات حیات بخ��ش اورژان��س 115 ق��رار دهن��د. 
ج��الل پ��وران ف��رد به عن��وان دبی��ر کمیت��ه پدافن��د 
غیرعام��ل از کم توجهی مس��ئولین اس��تانی راجع به 
مسائل زیس��تی مردم با توجه به شعار امسال پدافند 

بحران ه��ای  وق��وع  و  زیس��تی-  –پدافن��د  غیرعام��ل 
محتم��ل گالی��ه ک��رد و نمونه ب��ارز آن را ب��ارش برف 
سنگین دو سال قبل عنوان کرد که مسئولین استانی 

در بیان ابعاد وسیع آن بحران ضعیف عمل کردند.

در ادامه گفت وگوهایم با رئیس اورژانس یاس��وج از 
راه ان��دازی  ک��ه  پرس��یدم  آین��ده اش  برنامه ه��ای 
اتوماس��یون اورژان��س، اورژان��س هوای��ی، برچی��دن 
کانکس ها و نوسازی ناوگان آمبوالنس ها از مهم ترین 
برنامه هایش ب��ود. پوران فرد انتظارش از همکارانش 
را در چن��د کلم��ه خالصه ک��رد و خواس��ت که ضمن 
داش��تن سعه صدر، وظیفه ش��ناس و همیشه به دنبال 
حقیق��ت باش��ند همچنی��ن رئی��س مرک��ز مدیری��ت 
ح��وادث و فوریت ه��ای پزش��کی اس��تان کهکیلویه و 
بویراحمد در پایان توقعش از مدیران اورژانس کشور 

را در یک جمله بیان کرد و گفت: تشنه توجهیم!

در ادامه سفر به استان کهکیلویه و بویراحمد و پس 
از استراحتی کوتاه به اتفاق آقای حسنی از همکاران 
محجوب و بامحبت اورژانس یاس��وج سری به یکی از 
پایگاه های جاده ای در مس��یر یاس��وج به سی سخت 
زدیم و با تکنس��ین های ش��یفت دقایق��ی هم صحبت 
ش��دیم. پایگاه ضمن تازه تأس��یس بودن با مشکالت 
زی��ادی ازجمل��ه آب آش��امیدن دس��ت به گریبان بود؛ 
یک��ی از هم��کاران با لهج��ه زیبایش و ب��ه طنز گفت: 
))استانمان پر آب اس��ت ولی اینجا آب برای خوردن 
نداری��م!(( در ادام��ه گ��ذر از میان جنگل ه��ای انبوه 
بلوط به ش��هر زیبای سی سخت رسیدیم که نامش را 
از س��ی پهلوان دلیری گرفته اس��ت ک��ه در دامن دنا 
آرمیده اند*؛ به س��راغ تکنس��ین های 
جن��ب  پای��گاه  ش��یفت  در  حاض��ر 
درمانگاه س��ی س��خت رفتی��م. هنوز 
صحبتمان گل نکرده بود که انحراف 
ناتم��ام  را  گفت وگوی م��ان  خ��ودرو 
گذاش��ت تا پس از گردش��ی کوتاه در 
هوای دل نش��ین باغ های س��یب سی 
سخت راه برگشت را در پیش بگیریم. 
با رس��یدن به ش��هر گل ه��ای یاس با 
مدیر رواب��ط عمومی مرک��ز اورژانس 
یاس��وج هم��راه ش��دیم ت��ا ب��ه ادام��ه 
برنامه های سفر بپردازیم و مستقیم و 
بدون فوت وقت ب��ه محل مرکز پیام و 
Eoc رفتیم تا با آقایان محمد لطیف یزدان ش��ناس و 
عس��کر ایزدی خواه به اتفاق همسرشان گفت وگویی 
داش��ته باشیم. ان شا ا... در ش��ماره های بعد شرح و 

گفت وگویمان را خواهید خواند.
در پایان از زحمات بی دریغ آقای محمدرضا قنبری 
در هماهنگی این سفر و میزبانی بی نقصشان و آقای 
س��ید حس��ن حس��نی بس��یار تش��کر می کنم ک��ه به 
نمایندگ��ی از م��ردم مهمان ن��واز اس��تان کهکیلویه و 
بویراحم��د مرا م��ورد لطف خود قراردادند و س��پاس 
خالصانه از رئیس اورژانس 115 یاس��وج و همچنین 
دکتر یزدان پناه معاونت درمان علوم پزش��کی یاسوج 
که در فراهم ش��دن ش��رایط این س��فر و بازدید نقش 

________________________________اساسی داشتند.

 * ویکی پدیا

استقرار روزانه در مناطق پر حادثه: ابتکاری در اورژانس 115 فسا 
یوسف علیپوریان مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس 115 فسا گفت: در این برنامه که از یک سال پیش شروع شده است تمامی پایگاه های شهری و جاده 
ای اورژانس 115 هر روز به مدت 2 ساعت از ساعت 16 الی 18 در مناطق تعیین شده بصورت کامال آماده مستقر می شوند. با توجه به باال بودن آمار تصادفات 
و همچنین بیماری های قلبی عروقی در شهرستان فسا با استقرار پایگاه های اورژانس عالوه بر تامین امنیت و آسایش روانی شهروندان سبب تسریع در خدمت 
رس��انی نیز می گردد. این خدمت از اورژانس 115 برای اولین بار در جنوب کش��ور و در راس��تای طرح تحول نظام سالمت و به منظور افزایش رضایتمندی مردم 

انجام می گیرد.
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 مراس��م تکریم و معارفه روس��ای مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی 
اس��تان و شهرس��تان ظهر روز شنبه 28 
ش��هریور ماه در محل س��الن اجتماعات 
بیمارستان ولیعصر )عج( برگزار شد. در 
این مراس��م دکتر پروی��ز قزلباش معاون 
درمان دانشگاه، گفت: در سطح استان 
نی��از به توجه ج��دی به ح��وزه اورژانس 
اس��ت و باید با رویک��رد تخصصی به این 
مقوله نگریس��ت. وی افزود: دانشگاه به 

در  اورژان��س  ط��ب  حض��ور  جه��ت 
بیمارس��تان آیت ا... موسوی از تخصص 
ارائ��ه  جه��ت  اف��راد  ای��ن  تبح��ر  و 
س��المت  ح��وزه  در  خدمت رس��انی 
بهره من��د ش��ده اس��ت. دکت��ر قزلباش 
برنامه دانش��گاه در نیمه دوم سال 94 را 
ش��امل افزایش تخت های بیمارستانی، 
گس��ترش و بهس��ازی فض��ای اورژانس، 
توجه جدی بر اصالح فرآیند آموزش��ی و 
مهارت ه��ای بالین��ی و از هم��ه مهم ت��ر 

ایجاد رضایتمندی در مردم برشمرد.

 در ادام��ه مراس��م دکت��ر س��ید رض��ا 
موسوی زاده رئیس سابق مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی استان از 
کارکنان فوریت ها به مصداق دوس��تان 
روزهای س��خت نام برد و خدمت رسانی 
در فوری��ت ه��ا را ج��زء با ارزش��ی ترین 
دیگ��ر  برش��مرد.   خدم��ت  لحظ��ات 
س��خنران این مراس��م، دکتر محمدرضا 
زراعتچ��ی رئیس جدید مرک��ز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزش��کی استان، 
کارکن��ان اورژانس پیش بیمارس��تانی و 
مدع��ای  ب��ی  اف��راد  را  بیمارس��تانی 

دانش��گاه ها و جامعه پزشکی برشمرد و 
از حمای��ت وزارت بهداش��ت، درم��ان و 
آم��وزش پزش��کی از ای��ن قش��ر س��خن 

گفت.

 رئیس جدید مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزش��کی اس��تان با تاکید بر 
نیروه��ای  ت��وان  حداکث��ر  از  اس��تفاده 
حاضر در اورژانس اظهار امیدواری کرد 
ک��ه اورژانس به عن��وان ویتری��ن وزارت 
بهداشت، در راستای طرح تحول بتواند 

نقش برجسته ای ایفا کند.

تکنس��ین های خس��تگی ناپذیر پایگاه اورژانس بنت الهدی مرکز 
مش��هد ب��ا کمک همس��ایه های مهرب��ان و نیز تجهیزات��ی که برای 
بیماران عادی در اختیار داش��تند، بیماری با وزن 210 کیلوگرم را 

با مشکل کاهش سطح هوشیاری، به بیمارستان منتقل کردند.

به گزارش روابط عمومی اورژانس 115 مشهد ساعت حدود 12 
ظه��ر مورخ��ه 1394/6/17 آقای��ان امی��ر محمدی��ان و مصطفی 
ه��روی، تکنس��ین های پای��گاه بنت الهدی مش��هد، توس��ط مرکز 
ارتباط��ات ب��ه مأموریت��ی اعزام ش��دند که مش��کل بیم��ار ضعف و 
بی حال��ی اعالم ش��د، ول��ی نمی دانس��تند چ��ه چی��زی در انتظار 
آن هاست! به گفته تکنس��ین های این مأموریت، هنگام رسیدن بر 
بالی��ن بیمار مش��اهده کردن��د مددج��و خانمی 82 س��اله با 210 
کیلوگ��رم وزن و اف��ت هوش��یاری ب��ه دلیل س��طح اکس��یژن خون 
ش��ریانی 45 درصد، دارای تورم شدید در اندام ها و سونداژ مثانه و 
همچنین تنها و بدون همراه که توس��ط همس��ایه ها با 115 تماس 
گرفته ش��ده ب��ود. فرزندان بیم��ار نیز به دلیل مش��کالت زندگی با 
ایش��ان، وی را ترک کرده بودند. بعد از گرفتن شرح حال ناقص از 
همس��ایه ها و کنت��رل عالئم حیاتی که به عل��ت چاقی بیش ازحد، 
تکنس��ین ها مجبور بودند کاف فشارسنج را دور ساعد دست بیمار 
ببندند، با پزش��ک مرکز مش��ورت کرده و تش��خیص داده ش��د که 
بیمار حتما منتقل شود. بعد از رگ گیری که به دلیل چاقی و تورم 
وی��ال  ی��ک  ب��وده،  کاره��ا  مش��کل ترین  از  یک��ی  بیش ازح��د، 
هیدروکورتیزون طبق دس��تور پزش��ک تزریق و اکس��یژن تراپی در 
محل شروع ش��ده که به دنبال آن، درصد اکسیژن خون شریانی به 

97 درصد رسید و سطح هوشیاری بیمار کمی بهبود یافت.

طبق منابع علمی آموزش��ی رش��ته فوریت های پزش��کی و کتاب 

اورژانس ه��ای طبی پایه، برانکار چ��رخ دار حداکثر قابلیت تحمل 
وزن 180 کیلوگرم را دارد )ص 801( و بعدازآن برانکار قاش��قی یا 
اس��کوپ که حداکثر تحم��ل آن 135 کیلوگرم اس��ت )ص 807(. 

بعدازآن برانکار سبدی است که به دلیل دارا بودن چارچوب فلزی 
جوش��کاری ش��ده و س��یم پیچی محک��م، قابلی��ت تحم��ل تا 600 
کیلوگ��رم را دارد ک��ه سیس��تم آتش نش��انی کش��ور دارای این نوع 
وس��یله انتقال اس��ت. آقای امیر محمدیان، یکی از تکنس��ین های 
حاض��ر در ای��ن مأموریت می گوید: اگ��ر مردم مهرب��ان و باوجدان 
محل��ه نبودند و به ما در جابجایی بیمار کمک نمی کردند، وضعیت 

بیمار هرلحظه بحرانی تر می شد.

ایش��ان دراین باره ادامه می دهند: با مرک��ز ارتباطات اورژانس 
هماهنگ کردیم تا از پرس��نل آتش نش��انی ب��رای جابجایی بیمار 
کم��ک بگیری��م ام��ا به گفت��ه مس��ئول ش��یفت مرک��ز ارتباطات، 
متأسفانه مرکز پیام آتش نش��انی همکاری الزم را نداشته و اعالم 
کرده اس��ت ک��ه در پروتکل هایش��ان، اعزام برای کم��ک به افراد 
آس��یب دیده فقط در موارد آوار، چاه، س��قوط از کوه و خانه هایی 
اس��ت که راه پله ندارند و اینکه نیروهایش��ان تخصصی هس��تند و 
فعالیت یدی انجام نمی دهند. بعد از گذشت چندین دقیقه که از 
آمدن پرس��نل آتش نشانی دلسرد شدیم، به فکر استفاده از تخته 
پش��تی بلند افتادیم که تحم��ل وزن تا 250 کیلوگ��رم را دارد. از 
همس��ایه ها که اکثرا خانم بودند درخواست کردیم تا چندین نفر 
م��رد را در محله ص��دا بزنند تا برای جابجایی ب��ه ما کمک کنند. 
تکنس��ین های حاضر در این مأموریت خاص می گویند: به کمک 
م��ردم که ب��ر بالی��ن مددجو حاضرش��ده بودن��د، بیم��ار که حاال 

هوشیارتر شده بود را از روی تخت خوابی که قرار داشت به روی 
پتویی در لبه تخت س��ر دادیم، سپس تخته پشتی را در زیر پتوی 
بیمار که در حالت نشسته بود، قراردادیم. حاال بیمار را در حالت 
درازکش گذاش��ته و جمعا با 7 نفر بیمار را بلند کردیم و از داخل 
خانه روی برانکار در داخل آمبوالنس قرار داده و بعد از گذاشتن 
ماسک اکس��یژن و قرار دادن بیمار در حالت نیمه نشسته، راهی 
بیمارستان قائم )عج( شدیم. فاصله خانه بیمار تا بیمارستان زیاد 
نیس��ت و به همین دلیل آمبوالنس تویوتا ک��ه مطمئنا تا آن موقع 
وزنی به آن س��نگینی را به خود ندیده بود، متحمل فش��ار زیادی 
نش��ده اس��ت. آقای مصطفی هروی، تکنس��ین دیگ��ر این اعزام 
درب��اره نح��وه جابجای��ی بیم��ار س��نگین وزن در بیمارس��تان ب��ه 
خبرن��گار ما گفت: هنگام رس��یدن به بیمارس��تان، مرحله بعدی 
انتقال شروع ش��د و از نیروهای خدمات و انتظامات کمک گرفته 
و بیمار را با تخته پش��تی بلند به روی برانکار بیمارس��تان منتقل 
کرده و وارد بخش اورژانس ش��دیم. همکاران پرستار با تعجب به 
ما و بیمار نگاه می کردند و هرکس سؤالی می پرسید: اینو از کجا 
آوردین دیگ��ه؟! همراهی نداره؟ چند کیلویه؟! چطوری تا اینجا 
آوردینش؟! نمی ش��د ت��وی خونه اش درمان��ش کنین؟ چطوری 
میخواد برگرده؟ و چندین و چند سؤال دیگر که برای خود ما هم 

وجود داشت.

آی��ا در چنی��ن م��واردی که پرس��نل اورژان��س به تنهایی ق��ادر به 
امدادرس��انی نیس��تند، قوانین��ی مص��وب و بی��ن س��ازمانی برای 
درخواس��ت کمک از س��ایر ارگان ها وجود دارد یا خیر؟ در صورت 
جابجای��ی چنی��ن بیمارانی با وزن نامتعارف، در صورت آس��یب به 
وسایل و تجهیزات، با توجه به اینکه جان بیمار برای تکنسین های 
زحمتک��ش اورژان��س در درجه اول اهمی��ت ق��رار دارد، آیا تأمین 

خسارت بر عهده آن مرکز می باشد یا تکنسین؟!

گزارش

جواد  مرادی
مدیر روابط عمومی اورژانس 115

استان زنجان

گزارش

امیر محمدیان
کارشناس امور فوریت های پزشکی – اورژانس 115 مشهد

 مراسم تودیع و معارفه روسای مرکز مدیریت حوادث و
 فوریت های پزشکی استان زنجان برگزار شد.

با بیماران سنگین وزن چـه کنیـم؟!
انتقال بیمار 210 کیلویی توسط اورژانس 115 مشهد!

ابوالفضل صفری
 سوم/ بوشهر

گل هـــای بــاغ زنـدگی
فرزندان ممتاز کارکنان اورژانس کشور

پریا سلمان پور
دوم /شاهرود

الهه تجربه     
سوم جهرم

فاطمه درویشی
سوم/ بوشهر

زهرا احمدی
پنجم بندرعباس

ابوالفضل صفری 
چهارم/ رفسنجان  

س��یده مریم حس��ینیان نسب 
هفتم/جهرم

سروین حسن زاده 
پنجم/ تبریز

پویا رحمتی
 سوم /جهرم

امیر حسین سلیمانی
 ششم/ بندرعباس

فاطمه صفری 
سوم/ رفسنجان

سارا منگلی کم
پنجم/رفسنجان

النازحقیقی پور 
هشتم/جهرم 

سیده هستی خوش زاد 
سوم/ مشهد

حامد یوسفی
 سوم /بوشهر

امین اویس قرنی
 هشتم/شاهرود

فاطمه کاتبی جهرمی 
هشتم/جهرم 

زهرا یوسف زاده
 ششم/جهرم

پور  حقیقی  علی 
اول/جهرم 

طاها سپهرنیا
 اول/رفسنجان

ترنم جاللی 
دوم/شاهرود

ایلیا عبداللهی 
سوم/شاهرود

کیمیا حسامی رستمی 
دهم/ مازندران

ستایش سپهرنیا
 اول/ رفسنجان

پانیذ عباسی
اول/ بوشهر

سید ایلیا ساداتی
 اول/بندرعباس

اله��ه پاش��ایی فر 
سوم/ تبریز

فاطمه اویس قرنی
دوم/شاهرود

راحیل صادقی تکلو 
هفتم/ بندرعباس

بیتا جاللی
 هشتم /شاهرود

سروناز معینی گاوگانی 
دوم تجربی/تبریز

پرنیان آغوش زمردی 
سوم /بندرعباس

سیدمهدی حسینیان نسب
 چهارم/جهرم

تولد در جاده به دست فرشتگان !
سه شنبه 31 شهریور فردی با مراجعه به درب پایگاه اورژانس جاده ای سه راهی دشتک در فاصله 130 کیلومتری زابل درخواست کمک به همسر باردارش 
را نمود خانم گلزاری ضمن اعالم این خبر گفت: خانم بارداری 32 ساله به دنبال شروع دردهای زایمانی اش به اتفاق شوهرش درب پایگاه مراجعه می کنند. 
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 زابل گفت: با توجه به پیشرفت روند زایمان آقایان مهدی رضایی و غالمحسین شیخ فرایند زایمان با موفقیت انجام دادند 

تا نوزاد دختر در جاده در دستان تکنسین های اورژانس 115 چشم به دنیا بگشاید.

گلزاری افزود: پدر نوزاد پس از متولد ش��دن فرزندش در صحت و س��المتی، گفت: خدا را ش��اکرم که همانند فرش��تگان باعث نجات جان همس��ر و فرزند 
نورسیده ام شده اید.
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