
وزارت  درم��ان  مع��اون 
بهداش��ت ب��ا اش��اره ب��ه اینكه 
اس��تفاده از پدافن��د غیرعامل 
نق��اط  كاه��ش  ب��ه  منج��ر 
آس��یب پذیر درون��ی در كش��ور 
داش��ت:  اظه��ار  می ش��ود، 
پدافند غیرعامل عنصری پویا 
و متحرك است كه می تواند در 
اولوی��ت تالش ه��ای علم��ی و 

پژوهشی قرار گیرد. 

رئیس  آقاجانی  دكتر محمد 
كمیت��ه پدافن��د غیرعام��ل در 
پدافن��د  گردهمای��ی  مراس��م 
غیرعامل در نظام س��المت كه 
در تاری��خ پن��ج آبان ماه س��ال 
ش��هید  دانش��گاه  در  ج��اری 
بهش��تی برگ��زار ش��د ب��ا بیان 
اینك��ه تج��ارب در جنگ های 
گذش��ته تاری��خ بش��ر، اهمیت 
حیاتی پدیده دف��اع غیرعامل 
می كن��د،  ثاب��ت  و  آش��كار  را 
گفت: وقوع عوارض ناش��ی از 
بالیای طبیع��ی از یك طرف و 
پیچی��ده ش��دن جنگ ه��ا و به 
كارگی��ری علوم و فن��اوری در 
چه��ره  نوی��ن،  جنگ ه��ای 
متفاوت��ی از مدیری��ت بالی��ا و 
را ایج��اب  پدافن��د غیرعام��ل 

كرده است. 

وی با اش��اره ب��ه تفاوت های 
بنیادی بحران های جنگ ها با 
دیگ��ر بحران ه��ای طبیع��ی و 
ایج��اد  اف��زود:  غیرطبیع��ی 
تحریم های همه جانبه، وجود 
سالح های پیشرفته روزافزون، 

ن��وع  ه��ر  ب��ودن  ش��كننده 
وج��ود  ع��دم  و  مقاوم س��ازی 
نیروهای كمكی و تجهیزات از 
سوی كش��ورهای همس��ایه از 
تفاوت ه��ای بح��ران جنگی با 
و  طبیع��ی  بحران ه��ای 

غیرطبیعی است. 

پدافن��د  كمیت��ه  رئی��س 
اینك��ه  بی��ان  ب��ا  غیرعام��ل 
اس��تفاده از پدافن��د غیرعامل 
یك راه كار اصلی دفاعی برای 
ب��ه  آس��یب پذیری  كاه��ش 
زیرس��اخت های حیاتی است، 
افزود: كش��ورهایی كه توسعه 
پدافن��د غیرعام��ل را به عنوان 
یك سیاست دفاعی مستمر در 
دستور كار خود قرار می دهند 

تهدی��د  براب��ر  در  هیچوق��ت 
ق��رار  دیگ��ر  كش��ورهای 
نمی گیرن��د.  ب��ه گفت��ه دكت��ر 
غیرعام��ل  پدافن��د  آقاجان��ی 
س��طوح  كلی��ه  در  می توان��د 
مدیریت��ی، مهندس��ی و فن��ی 
آم��وزش داده ش��ده و توس��عه 
یاب��د. وی همچنی��ن ب��ا بی��ان 
علم��ی  پیش��رفت های  اینك��ه 
س��الح های  توس��عه  موج��ب 
كش��تار جمع��ی جدیدتری در 
اس��ت،  ش��ده   NBC ح��وزه 
گفت: در ای��ن حالت احتمال 
به كارگیری گس��ترده تر از این 
عوامل در جنگ ه��ای آینده و 
حت��ی به ط��ور پنهان ب��ر علیه 
یك  استراتژی  زیرساخت های 

كش��ور وجود دارد كه ضروری 
ب��ا  مقابل��ه  جه��ت  اس��ت 
ای��ن  از  ناش��ی  پیامده��ای 
پدافن��د  مدیری��ت  جنگ ه��ا 
نظ��ام س��المت  در  غیرعام��ل 
دائمًا در حال پویاشدن باشد. 
دكت��ر آقاجانی اف��زود: از آنجا 
كه حیاتی ترین منبع هركشور 
منابع انس��انی است، بنابراین 
حف��ظ س��المت جس��م و روح 
از  جامع��ه  آن  انس��ان های 
ه��ر  راهبرده��ای  مهمتری��ن 
رئی��س كمیته  اس��ت.  كش��ور 
پدافن��د غیرعام��ل در ادامه با 
بیان اینكه وزارت بهداش��ت به 
عنوان متولی اصلی س��المت 
تدوی��ن  وظیف��ه  كش��ور 
و  راهكاره��ا  سیاس��ت ها، 
ب��رای  دس��تورالعمل ها 
پیشگیری، آمادگی و پاسخ به 
دارد،  را  س��المتی  مش��كالت 
و  بالی��ا  درخص��وص  گف��ت: 
مشكالت سالمتی ناشی از آن 
باالترین متولی در كشور ایران 
و  درم��ان  بهداش��ت،  وزارت 
و  اس��ت  پزش��كی  آم��وزش 
ساختارهای منسجمی در این 
وزارتخانه برای پاسخ، آمادگی 
و جبران آس��یب های ناشی از 

این بیماری ها وجود دارد.  

معاون درمان در ادامه ضمن 
كمیت��ه  تش��كیل  ب��ه  اش��اره 
پدافند غیرعامل در س��ال 85 

رسالت این كمیته را حفظ   

           ... ادامه در صفحه 6

فراخوان همکاری
موضوع: تدوین کتابی تحت عنوان »آسیب دیدگان و جان باختگان در اورژانس 115«

خواهشمند است کلیه مستندات مرتبط با کتاب مذکور را به ایمیل زیر ارسال فرمایید:
ravabetomoomiems@yahoo.com
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سخن مدیر مسئول

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

پرس��نل شاغل در اورژانس 115 به دلیل ماهیت شغلی و 
مواجه��ه با حوادث متنوع در معرض مش��كالت جس��می و 
روحی فراوانی قرار دارند. اعزام به مأموریت های اورژانسی 
در محیط های��ی از قبی��ل چاه، كوه، مناط��ق صعب العبور و 
آپارتمان های چندطبقه بدون آسانسور و نیاز به حمل بیمار 
در ش��رایط كامال س��خت و آسیب رسان س��بب می شود این 
نیروها در معرض آس��یب های جس��می ش��دید قرار گیرند. 
انج��ام مأموریت در این محیط های آسیب رس��ان مس��تلزم 
آمادگی جس��می كافی پرسنل می باش��د كه بتوانند ضمن 
انجام صحیح مأموریت، دچار مش��كالت جس��مانی نشوند. 
توجه به آمادگی جسمانی نیروهای شاغل در این مجموعه 
ضمن حفظ نشاط، سالمت جسمی این افراد را در برخورد 
با موارد سخت و پیچیده تضمین می كند. برگزاری المپیاد 
ورزشی نیروهای عملیاتی اورژانس، برای اولین بار از سوی 
اورژانس كشور اقدام بسیار ارزشمندی در این زمینه بود كه 
نش��ان دهنده توج��ه به آمادگی جس��مانی پرس��نل اس��ت. 
برگ��زاری مس��تمر این المپی��اد و در كن��ار آن فراهم آوردن 
امكان��ات ورزش��ی و رفاه��ی جه��ت حفظ آمادگی پرس��نل 
به نوع��ی س��رمایه گذاری مؤث��ر به منظور س��المت نیروهای 
اورژان��س می باش��د. الزام پرس��نل به ش��ركت در دوره های 
ورزش��ی و برگزاری آزمون های س��المت جسمانی از سوی 

مراكز می تواند این هدف را به خوبی تحقق بخشد.

مأموریت ه��ای  اس��ترس زای  ش��رایط  در  گرفت��ن  ق��رار 
اورژان��س، ع��الوه ب��ر مش��كالت جس��می س��بب تحمی��ل 
تنش ه��ای روح��ی ب��ر پرس��نل نی��ز می گ��ردد. مش��اهده 
صحنه ه��ای بس��یار پیچیده به مرورزمان س��بب مش��كالت 
روحی و روانی پرس��نل اورژانس می شود كه در صورت عدم 
مدیریت، موجب فرس��ودگی روحی و روانی نیروهای فعال 
خواه��د ش��د. بن��ده دریك��ی از بازدیدهای خ��ود به صورت 
اتفاقی با صحنه ای برخورد كردم كه درصحنه تصادف س��ر 
یكی از قربانیان تصادف از بدن جداشده بود و  وسط جاده 
افت��اده ب��ود. یك��ی از پرس��نل اورژان��س با برداش��تن س��ر 
جداش��ده آن را ب��ه كن��ار جاده منتق��ل و در كن��ار بدن فرد 
متوفی قرارداد. دیدن این صحنه و صحنه های بی ش��ماری 
كه پرس��نل اورژان��س 115 روزانه با آن برخ��ورد می نمایند 
تنش های روانی بیش از ظرفیت فرد بر وی تحمیل می كند 
و ب��ه دنب��ال آن عملك��رد وی را تح��ت تأثیر ق��رار می دهد. 
برگ��زاری دوره ه��ای مدیریت تن��ش روانی، ایج��اد پرونده 
س��المت روانی و مشاوره های روان شناختی جهت پرسنل، 

می تواند از مشكالت روانی جلوگیری كند.

جشنواره ای 
برای شادابی و نشاط بیشتر
نخستین جشنواره فرهنگی-ورزشی فوریت های پزشکی
 در سطح کشوری در خزرآباد ساری با قهرمانی تیم مازندران
 خاتمه یافت. )ویژه نامه المپیاد را حتما بخوانید!(

اولین المپیاد فرهنگی - ورزش��ی فوریت های پزش��كی در سطح 
كشوری در تاریخ 22 و 23 مهرماه 94 در خزرآباد ساری در استان 
مازندران برگزار گردید. این المپیاد شامل 7 رشته ورزشی: تنیس 
روی میز، بارفیكس، دو 100 متر و چهار نوع ش��نا )قورباغه، كرال 
سینه، كرال پش��ت، پروانه( بود و 252 نفر از 52 دانشگاه مختلف 
از سراس��ر كشور در آن حضور پیداكرده بودند. از اهداف برگزاری 

این المپیاد می توان به س��نجیدن آمادگی جس��مانی تكنسین ها، 
ب��اال بردن روحیه ش��ادابی در آن ه��ا و كم كردن از حجم اس��ترس 
وارده در حین كار به آن ها اشاره كرد. در شغل فوریت های پزشكی 
توان و قدرت جس��می مس��ئله مهمی است كه در برخی از دوره ها 
اهمیتی به آن داده نش��ده است و گزینش بیشتر از طریق مدارک 
دانش��گاهی ب��وده، بنابراین برگ��زاری چنین برنامه های ورزش��ی 
بس��یار مفید و اثربخش خواهد بود؛ و همچنین مواجه شدن مرتب 
ب��ا صحنه های دل خ��راش باعث فش��ار روانی بر روی تكنس��ین ها 
می شود كه با برنامه ریزی و هزینه كردن در بخش ورزشی می توان 
ت��ا ح��دودی این هجم��ه روان��ی را كاه��ش داد. مس��ئولین و تمام 
ش��ركت كننده ها اظه��ار امیدواری كردن��د و این المپی��اد را نقطه 

عطفی برای ورود                                ... ادامه مطلب در ویژه نامه
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دکتر آقاجانی در همایش ملی پدافند غیرعامل در نظام 
سالمت عنوان کرد:

پدافند غیرعامل عنصری پویا در 
کاهش نقاط آسیب پذیر
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مازندران میزبان اولین المپیاد 
فرهنگی- ورزشــی فـوریت ها 
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گزارش ویژه گزارش ویژه

فرخنده آشوری

پرونده

 ویژه مراکز 

حوادث
شهـــر

بو
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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 كاركنان اورژانس پیش بیمارستانی و بخش های اورژانس بیمارستان های سراسر كشور(
با ما تماس بگیرید
JourNal115@gmail.Com : پل های ارتباطی:  نشانی پست الكترونیک ما

ارتباط مستقیم با سردبیر)نظریان( :    تماس)ساعات كاری(  09173302100

ارتباط آنالین: 09393302100                    

صفحه   2
خب�ری

برنام��ه تلویزیونی پایش هر هفته با بررس��ی 
س��وژه ها و اقدامات قهرمانانه ش��ان، قهرمان 
مل��ی هفت��ه را ب��ا رأی مخاطبان��ش انتخاب و 
معرفی می كند. در هفته های گذش��ته یكی از 
و  ح��وادث  مدیری��ت  مرك��ز  تكنس��ین های 
فوریت های پزش��كی كاش��ان كاندید قهرمان 
مل��ی برنام��ه مذك��ور ب��وده اس��ت. در ادام��ه 
گفت وگ��وی یک.یک.پنج را با پرس��تار نمونه 

دانش��گاه علوم پزش��كی كاش��ان می خوانیم.

از خودتان  آق��ای میرزای��ی  یک.یک.پنج: 
بگویی��د. - س��ید مجتب��ی میرزای��ی هس��تم، 
متولد س��ال 1359 و كارش��ناس فوریت های 
پزش��كی مركز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزش��كی دانش��گاه علوم پزش��كی كاش��ان. از 
س��ال 1388 در اورژانس 115 كاش��ان شروع 
ب��ه كاركردم و اكنون هفت س��ال اس��ت كه در 

خدمت مردم كاش��ان هس��تم.

از  میرزای��ی  آق��ای  یک.یک.پن��ج: 
موفقیت ه��ای علمی تان بگویید. -  در آخرین 
به عن��وان  كش��ور  عمل��ی  علم��ی–  المپی��اد 
تكنس��ین نمونه معرفی شدم )نفر سوم علمی 
و نف��ر نه��م مجم��وع(. همچنی��ن ی��ک س��ال 
بعدازآن به عنوان پرستار نمونه دانشگاه علوم 

پزش��كی انتخاب ش��دم.

یک.یک.پن��ج: ش��ما كاندی��دای قهرم��ان 
مل��ی هفته در برنام��ه پایش ش��دید، در مورد 
مأموریت��ی ك��ه كاندیدات��وری ش��مارا رقم زد 
توضی��ح دهی��د. - هفدهم مهرماه امس��ال به 
مأموریتی در شهرس��تان قمصر اعزام ش��دیم. 
خان��م 57 س��اله ای در وی��الی ش��خصی اش 
درون چاه 8 متری س��قوط ك��رده بود. در آن 
مأموری��ت، نیروه��ای آتش نش��انی هم حضور 
داش��تند، ول��ی ع��الوه برنداش��تن تجهیزات 
مناس��ب و كاف��ی، تجرب��ه الزم ب��رای بی��رون 
آوردن ایم��ن مصدوم از چاه را نیز نداش��تند. 
نیروهای آتش نشانی قصد داشتند با برانكارد 
س��بدی )بس��كت( مص��دوم را از چ��اه بیرون 
بكشند؛ اما با مخالفت شدید من از این اقدام 
خطرن��اک ب��رای مص��دوم منص��رف ش��دند. 
پس ازآن وارد چاه ش��دم و بعد از ارزیابی اولیه 
و بی حركت س��ازی، مص��دوم را از چاه بیرون 

كش��یدم.

یک.یک.پنج: این ماج��را چگونه از برنامه 
پایش س��ر درآورد؟

مص��دوم ك��ه از ناحی��ه مهره پنج��م گردن و 
چه��ارم كم��ر، ران و ه��ردو س��اق پ��ا دچ��ار 
شكس��تگی ش��ده بود، پزش��ک عموم��ی بود. 
اقدام��ات اصولی م��ا از ضایعه ج��دی نخاعی 
جلوگیری كرد و باعث ش��د همان ش��ب برادر 
مصدوم كه خودش پزش��ک و حاضر درصحنه 
ب��ود، با مركز اورژانس كاش��ان تماس بگیرد و 
از اورژان��س كاش��ان تش��كر كند. آق��ای دكتر 
مكی، مدی��ر محت��رم اورژانس كاش��ان، با در 
جری��ان قرار دادن خبرگزاری ها باعث ش��د تا 
آن خب��ر پربیننده تری��ن خبر آن ش��ب باش��د. 
پس از بازدید بسیار زیاد مخاطبان سایت های 
خبری، ش��بكه یک با روابط عمومی دانشگاه 

علوم پزشكی تماس گرفت و به این صورت 
ن��ام من بی��ن گزینه ه��ای قهرمان مل��ی هفته 

ق��رار گرف��ت.

یک.یک.پن��ج: آی��ا به عن��وان قهرمان ملی 
ول��ی  خی��ر،   - ش��دید؟  معرف��ی  ه��م  هفت��ه 
همین كه در برنامه پایش و ش��بكه سراس��ری، 
نام اورژانس 115 آورده ش��د بسیار ارزشمند 

ب��ود.

یک.یک.پنج: س��خت ترین مأموریتی را كه 
تابه ح��ال داش��ته اید ب��ه خاط��ر داری��د؟ - به 
مأموریت��ی س��خت ب��ا پایان��ی ش��یرین اع��زام 
ش��دیم. مورد زایمان بود ك��ه درنهایت مادر و 
نوزاد را س��الم و سرحال به بیمارستان تحویل 
ه��م  بس��یار  و  ب��ود  ش��یرین  بس��یار  دادی��م. 

پراس��ترس!

ك��ه  مأموریت��ی  تلخ تری��ن  یک.یک.پن��ج: 
زی��اد می روی��م،  تل��خ  مأموری��ت   - رفته ای��د؟ 
س��اعت هفت صبح بود كه ب��ه مأموریتی رفته 
بودی��م و با مردی 41 س��اله مواجه ش��دیم كه 
فوت كرده بود. وقتی دختر دوساله اش كنارم 
گری��ه می ك��رد، دی��دن ای��ن صحن��ه، بس��یار 

اندوهگین��م ك��رد.

احیا موفق هم داش��ته اید؟  یک.یک.پنج: 
- بله، چهار یا پنج مورد داش��ته ام.

یک.یک.پن��ج: ی��ک م��ورد احی��ا موفق كه 
متف��اوت بود و به خاط��ر دارید؟ - خانمی 24 
س��اله ك��ه از قبل دچار تصادف ش��ده بود و از 
ناحیه ش��انه، كتف و قفس��ه س��ینه شكستگی 
داشت، پس از ترخیص، در حمام منزل دچار 
ایست قلبی- تنفسی ش��ده بود. خانواده اش 
ك��ه  ب��ود  ك��رده  اع��الم   115 ب��ا  تم��اس  در 
دخترش��ان دچار تشنج ش��ده است. به محض 
رس��یدن بر بالین بیمار با گرفتن ش��رح حالی 
مختص��ر ب��ه آمبول��ی ریه ش��ک ك��ردم. بدون 
ات��الف وق��ت عملیات احی��ا را ش��روع كردم. 
خوش��بختانه فاصل��ه پای��گاه اورژان��س منزل 
بیمار كم بود و خیلی زود به محل رس��یدیم. با 

تالش زی��اد، عملیات احیا موفقیت آمیز بود. 
از  م��اه  س��ه  ال��ی  دو  از  پ��س  مص��دوم 

بیمارس��تان مرخص ش��د. پس از حدود 
یک س��ال ب��ه من��زل ایش��ان رفتیم، از 

اینكه دیدم آن بیمار س��المت اس��ت 
خوش��حال ش��دم و خ��دا را ش��كر 

كردم. خانواده بیمار هم كه ما را 
تش��كر  بس��یار  می ش��ناختند، 

كردن��د.

یک.یک.پن��ج: اگ��ر در آینده 
رئی��س اورژان��س كاش��ان ش��وید، 
مهم تری��ن اقدامت��ان چ��ه خواه��د 
ب��ود؟ - اگر بنده رئی��س اورژانس 
كاشان بودم جلسات ماهیانه بین 
مس��ئولین  و  عملیات��ی  پرس��نل 
برگ��زار  مدیری��ت  ب��ا  نواح��ی 
می ك��ردم و اجازه م��ی دادم در 
كمبوده��ا،  جلس��ات،  ای��ن 
گالیه ها، نظرات و راهكارهای 

مختلف ارائه ش��ود و در پای��ان نتایج را به رأی 
گذاش��ته و صورت جلسه و اجرایی می كردم تا 
از رفتارهای س��لیقه ای و ت��ک روی جلوگیری 

ش��ود.

یک.یک.پن��ج: بزرگ تری��ن آرزویتان برای 
اورژانس چیست؟ - آرزو دارم روزی برسد كه 
اورژانس كشور عزیزمان ایران از همه جوانب 
پیشرفت نموده و مانند سابق جزو اولین های 
و  تجهی��زات  ازلح��اظ  چ��ه  باش��د؛  جه��ان 
انس��انی  نی��روی  ازلح��اظ  چ��ه  و  آمبوالن��س 

متخص��ص  .

یک.یک.پنج: به نظر ش��ما برای باال رفتن 
كیفی��ت خدم��ات اورژان��س چ��ه اقداماتی از 
س��وی مدیریت اورژانس الزم است؟ - به نظر 
م��ن برای دس��تیابی ب��ه خدم��ات باكیفیت از 

چن��د جه��ت    بای��د    ت��الش ك��رد:

بیمارس��تانی  پی��ش  تكنس��ین  1-آم��وزش 
توس��ط فرد متخصص در این زمینه.

2-واحد كنترل كیفی بجای بازرس��ی تنها، 
ب��ه مراقب��ت از كیفیت بپردازد؛ ك��ه این خود 

مفصلی  بحث  به  نیاز 
دارد.

نیس��ت  ش��كی   -3
انج��ام  ب��رای  ك��ه 
مطل��وب،  خدم��ات 
نی  س��ا ر ز و به ر
تجهی��زات و خدمات 

ضروری اس��ت.

انگی��زه  4-ایج��اد 
بین پرسنل اورژانس 
حرف��ه ای،  درزمین��ه 

مال��ی و معن��وی.

یک.یک.پن��ج: آی��ا تابه ح��ال از این ش��غل 
خس��ته ش��ده اید؟ چرا؟ - تاكنون شاید ده ها 
بار از ش��رایط كار در اورژانس خسته شده ام. 
مأموریت ه��ای  ش��لوغ،  ش��یفت های  از 
پراسترس، شیفت دادن در اعیاد و تعطیالت، 
از  مان��دن  دور  و  ف��راوان  ش��ب كاری های 
خان��واده. از اینك��ه درآمدم��ان از هم��ه دیگر 
هم��كاران ش��بكه بهداش��ت و درم��ان كمت��ر 
است؛ اما عش��ق و عالقه ای كه به شغلم دارم 
و همچنی��ن دعای خیر بیماران، باعث ش��ده 
خستگی از تنم بیرون رفته و هرروز آماده تر از 

روز قبل باش��م.

یک.یک.پنج: آقای میرزایی در ادامه چند 
كلمه خدمتتان میگوییم و ش��ما اولین چیزی 

كه به ذهنتان می رس��د را بگویید.

115: عش��ق.

م��رگ:    تل��خ.

زندگی: ش��یرین.

اولین المپیاد ورزش��ی كش��ور: عالی.

رئیس اورژانس كش��ور: دلس��وز و 
پیگی��ر.

آقای راحتی )مع��اون مركزتان(: 
رفی��ق بچه ه��ا!

یک.یک.پنج: و صحبت پایانی؟ 
- از ش��ما و هم��ه مجری��ان نش��ریه 
و  می كن��م  تش��كر  یک.یک.پن��ج 
می گویم همین راه را ادامه دهید و 

اورژانس 115 را س��رافراز كنید.

یک.یک.پنج برای سید مجتبی 
میرزای��ی و هم��ه كاركنان اورژانس 
115 كاشان سالمتی و تندرستی و 

موفقی��ت آرزو می كن��د.

ما به پزشکان ارتوپد نیازی نداریم!
1- حوالی آذرماه 89 بود و هوا داش��ت كم وبیش به سمت سرد 
ش��دن می رفت. حدود س��اعت 8 صبح درحالی كه هنوز شیفت را 
كام��ل تحویل نگرفته بودیم ناگهان با صدای دیس��پچ به مأموریت 
تصادف��ی اع��زام ش��دیم. به حك��م تجربه ه��ای كاری تلخ��ی ك��ه 
داش��ته ام )ب��ه قول ش��اعر: »قاص��د تجربه ه��ای همه تل��خ، بادلم 
می گوی��د...«( تن��م از مأموریت ه��ای دم صب��ح همیش��ه می لرزد. 
مأموری��ت تصادف��ی دم صبح، آن هم در ابت��دای كمربندی دروازه 
قرآن )محور ش��یراز-اصفهان( غیرممكن است كه چند كشته و یا 
مصدوم بدحال نداش��ته باش��د. ش��یفت را تحویل گرفته و نگرفته 

عازم مأموریت ش��دیم. 

به محل حادثه كه رس��یدیم، خودروی پرایدی را دیدم كه در آن 
س��اله(   3 پس��ر  س��اله،   6 دخت��ر  م��ادر،  )پ��در،  خان��واده   ی��ک 
دس��ته جمعی كش��ته و زخم��ی ش��ده بودن��د. پ��در و م��ادر كه در 
صندل��ی جل��و بودند وضعش��ان طوری ب��ود كه جنازه ش��ان حتی 
قابل رهاس��ازی هم نبود. كار رهاسازی را به بچه های آتش نشانی 
سپردیم و رفتیم س��راغ صندلی عقب. یک كودک )پسر( سه ساله 
را مش��اهده كردم ك��ه حتی اندیكاس��یون احیا را ه��م دارا نبود؛ 
یعنی حتی ب��رای تأیید مرگش نیازی به نوار قلب صاف هم نبود. 
مصدوم چهارم دختربچه ای شش س��اله بود كه آس��یب مش��هودی 
در ناحیه س��ر داشت. پشت دس��تم را جلوی بینی مصدوم گرفتم 
و در آن س��رمای دم صب��ح، گرمی بازدمش را حس كردم. س��ریع 

همكارم را ص��دا زدم و دختربچه را به آمبوالنس انتق��ال دادی��م.

در معاین��ه ثانوی��ه داخل آمبوالن��س متوجه تورم ش��دید و البته 
شكس��تگی )هم��راه ب��ا جابجایی( اس��تخوان ران ش��دیم. در آن 
ش��رایط و ب��ا توجه ب��ه فاصله كم تا مرك��ز درمان��ی، بهترین كار را 
انتقال دانس��تیم. رگ گیری و آتل گیری خیلی سریعی انجام شد 
و همكارم پش��ت فرمان نشس��ت و با توجه به حجم خونریزی زیاد 
از ناحی��ه ران، ب��ه همكارم گفتم: ه��ر چه می توانی س��ریع برو تا 
مص��دوم از دس��ت ن��رود. حی��ن مس��یر و با توج��ه به س��رعت زیاد 
آمبوالن��س، ناگه��ان ی��ک س��رعت گیر به قاع��ده ی��ک تپه ماه��ور 
جلوی مان س��بز ش��د! همكارم هر كاركرد كه آمبوالنس را بگیرد، 
نتوانس��ت. من ح��دود نیم متر از ج��ای خودم باال رفت��م و افتادم 
گوش��ه آمبوالن��س. دختربچ��ه بیچ��اره باوج��ودی كه ب��ا كمربند 
فیكس ش��ده بود، آن قدر تكان شدیدی خورد كه از جای خودش 
بلند ش��د دوب��اره افت��اد روی بران��كارد. بلن��د ش��دم و مصدوم را 
مج��ددا چک كردم و ب��ا نهایت تعجب دیدم كه اس��تخوان ران كه 
شكس��ته بود و جابجایی داش��ت س��ر ج��ای خودش رفته اس��ت! 
چش��مانم از تعج��ب گ��رد ش��ده ب��ود! با خ��ود گفت��م: ما ب��ا این 
آمبوالنس ه��ای ف��وق اس��تانداردی كه داریم! اصال چ��ه نیازی به 
متخصصان ارتوپد داریم؟! بدهیم ش��هرداری چهارتا س��رعت گیر 
به قاع��ده ی��ک تپه ماه��ور در ه��ر اتوب��ان بس��ازد و از آن طرف هم 
ب��ا  و  برداری��م  را  بن��ز  آمبوالنس ه��ای  هیدرولی��ک  كمک ه��ای 
كمک ه��ای شمش��ی خاور جابج��ا كنیم، تا از این ب��ه بعد اصال به 

متخصصان ارتوپد هم نیازی نداش��ته باش��یم!

نتیجه گی��ری: این كه در زمان خرید، بیش از نود درصد آپش��ن 
ه��ای ی��ک خ��ودروی آمبوالنس را ح��ذف می كنی��م ت��ا هزینه ها 
كاهش یابد، همیش��ه هم خوب نیس��ت؛ زیرا گاهی باید صد برابر 
به هزینه های درمان بیفزاییم تا جبران آن كاهش هزینه ای ش��ود 
ك��ه انج��ام  داده ایم. اما یک س��ؤال برای من مطرح اس��ت: مگر 
می ش��ود كم��ک هیدرولی��ک ی��ک خ��ودروی آمبوالنس را آپش��ن 

محس��وب كرد؟!

پی نوش��ت: همه ما از گوشه و كنار شنیده ایم كه آمبوالنس های 
اس��پرینتر جدید درراه است، امیدوارم كمک های هیدرولیكش با 
كمک های شمش��ی خ��اور جابجا نش��ده باش��د! هرچن��د كه این 
مس��ئله باعث می ش��ود، باركاری متخصصان ارتوپد افزایش یابد! 
ام��ا خب چاره ای نیس��ت، عقل س��لیم می گوید كار ج��ا انداختن 
اس��تخوان ران شكس��ته ی��ک مص��دوم را، اگ��ر ب��ه دس��تان ی��ک 
متخص��ص ارتوپ��د بس��پاریم خیل��ی بهتر اس��ت تا ب��ه كمک های 

شمش��ی خاور و س��رعت گیرهای تپه ماهوری ش��هرداری!

2- ه��ر چه ت��ا این بخ��ش از س��رمقاله نوش��تم به حكم ش��غل و 
س��مت كاری بود؛ اما حرف های دلمان چه می ش��ود؟! حرف دل 
من چیز دیگری اس��ت. حرف دلم، عمود آهنینی است كه بر فرق 
س��قایی فروآمد و كم��ر كوهی اس��توار را شكس��ت... حرف دلم، 
گودال حضیضی اس��ت ك��ه عزیزی را در آن س��ر بریدند... حرف 
دل��م، سربریده ایس��ت كه ب��ر چوب خش��ک نیزه ها علم ش��د... 
ح��رف دل��م ناموس امامی س��ت كه به غ��ارت برده ش��د... حرف 
كودك��ی  پ��ای  و  اس��ت  مغی��الن  خ��ار  س��رزنش های  از  دل��م، 
سه س��اله... حرف دلم از پروانه های فرزانه ایست كه با لبان تشنه 
در دام��ان امام خویش جان دادند... من از آس��مان و باران و آب 
تنه��ا یک س��ؤال دارم: »با توام ای حضرت ب��اران؛ ظهر روز دهم 

كج��ا ب��ودی...!؟«

من این حروف نوش��تم چنان كه غیر ندانس��ت

ت��و ه��م ز روی كرام��ت چن��ان بخ��وان ك��ه ت��و دان��ی

سرمقاله

عباس نظریان

گفت وگو

علیرضا راحتی
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 کاشان

سخن رهبری
اخالق پرس��تاری، مثل اخالق پزش��كی یک فریضه اس��ت، یک وظیفه اس��ت. اجر شما بس��یار زیاد است، تكلیف شما هم بسیار س��نگین است؛ چون بیمار 
انس��انی، یک ماش��ین نیس��ت؛ یک مجموعٔه آهن و فوالد و پیچ و مهره نیست؛ فقط جسم نیست. روح انسان، احساسات انسان، عواطف انسان، بخصوص در 
هنگامی كه مریض اس��ت، دردمند اس��ت، خیلی نیازمند لطف اس��ت، نیازمند نوازش است. گاهی یک لبخند شما، از دارو و درمانی كه برای این بیمار به كار 
می رود، ارزش��ش بیش��تر است، اثرش بیشتر اس��ت. بیمار دچار آشفتگی است، دچار ناراحتی است - بخصوص بیماران س��خت - كمک به او، فقط كمک به 

جسم او نیست؛ جسم او را با دارو و درمان و تزریق و تدابیر پزشكی بایستی عالج كرد؛ اما روح او بامحبت، با لطف، با نوازش، با مهربانی درمان می شود.

وقتی دختر دوساله اش کنارم گریه می کرد، بسیار 
اندوهگین شدم!   گفت وگویی صمیمانه با تکنسین 115 کاشان؛ کاندید قهرمان ملی برنامه پایش
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 خبری

بیست و ششم مهرماه بود كه خبر واژگونی خودرو 
سید حسام نواب صفوی روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت. 
حسام نواب صفوی پس از چند ساعت از بیمارستان مرخص شد 
ت��ا خی��ال هوادارانش از بابت س��المتی این بازیگ��ر خوش اخالق 

كشورمان راحت شود.

س��ید حس��ام نواب صفوی را همكاران پایگاه اورژانس دوآب به 
بیمارستان ش��هدای زیرآب منتقل كردند. پس از انتشار شایعات 
زی��اد ن��واب صف��وی در صفح��ه ش��خصی خ��ود در اینس��تاگرام 
توضیحاتی داد و در پایان نوش��ت از هالل احمر تشكر می كنم؛ با 
پیگیری های بس��یار موفق ش��دیم با حس��ام ن��واب صفوی تماس 
بگیریم و ضمن جویا ش��دن حال وی برای بازیگر خوش س��یمای 
كش��ورمان توضیح دادیم ك��ه همكارانمان آقای��ان ناصر دفتری و 
ابراهیم ذبیحی از تكنسین های اورژانس دوآب سوادكوه بوده اند 
كه در خدمت رس��انی به وی در آن سانحه حضور داشته اند. نواب 
صف��وی پس از ش��نیدن توضیحات م��ا گفت: ))بن��ده با خدمات 

رضایت دارم ولی در جریان آن تصادف آسیب جدی ندیدم و فكر باره��ا با اورژان��س 115 تم��اس گرفته ایم و از خدم��ات اورژانس اورژانس 115 آش��نایی كامل دارم چراك��ه در زمان بیماری پدرم 
می ك��ردم كه هالل احمر ب��ه كمک من آمده اس��ت. برایم خیلی 
جال��ب بود ك��ه تكنس��ین های اورژانس این قدر س��ریع به كمكم 
آمدند و باعث افتخار اس��ت كه چنین اورژانس��ی داریم. واقعا از 
تكنس��ین های آن روز تشكر می كنم و می گویم كسانی كه در این 
حرفه خدمت می كنند انس��ان های واقعی هس��تند و به انسانیت 
خدم��ت می كنن��د. كس��انی ك��ه این ق��در ش��رافت دارن��د كه به 
مردمشان خالصانه خدمت می كنند؛ خالص ترین افراد هستند. 
تكنسین هایی كه آن روزبه من كمک كردند هم رفتارشان بسیار 
عال��ی ب��ود و ه��م اینكه به م��ن خیلی لط��ف كردن��د. از برخورد 
انسانی ش��ان تش��كر می كن��م، برخوردش��ان در ذهن م��ن ماند؛ 
تش��كر واژه ناچیزی است!(( شایان ذكر است آقای نواب صفوی 
از ناحیه ش��انه چپ تنها دچار كوفتگی شده كه همان روز پس از 
ترخیص از بیمارس��تان به دادگس��تری س��اری، جه��ت پیگیری 

پرونده موكلش مراجعه كرده است.

اردبیل
مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��كی اس��تان اردبیل 
23 و 24 مهرم��اه با بس��یج امكان��ات خود به اس��تقبال حجاج 

اردبیل��ی رف��ت.

 محم��دی با اعالم این خب��ر افزود: هم زمان ب��ا ورود زائرین 

اس��تان  ب��ه  الح��رام  الل��ه  بی��ت 
اردبیل   115 اورژان��س  اردبیل، 
شناس��ایی،  راس��تای  در 

غربالگ��ری و ارائ��ه خدمات اورژانس��ی ب��ه مبتالی��ان احتمالی 
كرون��ا وی��روس، با اس��تقرار یک دس��تگاه اتوب��وس آمبوالنس، 
چه��ار دس��تگاه آمبوالن��س و 12 نف��ر از تكنس��ین های مجرب 
خ��ود در ف��رودگاه بین الملل��ی اردبیل، ب��ا رعای��ت احتیاطات 
اس��تاندارد بهداش��تی، ب��ه معاینه تمام��ی حجاج بازگش��ته از 
س��رزمین وحی پرداخته و با ارائه خدم��ات موردنیاز به حجاج 

به اس��تقبال ایش��ان رفت.

مدی��ر روابط عموم��ی مرك��ز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزش��كی اردبیل اضافه كرد: آقایان فرهاد غیبتی، معاون فنی 
 EoC و عملی��ات اورژانس اس��تان و ع��ادل صادقی، مس��ئول
دانش��گاه، ب��ا حض��ور در ف��رودگاه، در كلیه پروازه��ای حجاج 
خدم��ات مربوطه را بررس��ی ك��رده و برای ارائ��ه بهتر خدمات 

هماهنگی ه��ای الزم را انج��ام دادن��د.

دكتر "نوش��ین بقای��ی" مس��ئول اورژانس ش��بانه روزی اطفال از 
شروع به فعالیت این اورژانس از اول شهریورماه در محل ساختمان 
درمانگاه ه��ای مرك��ز پزش��كی دكتر مس��یح دانش��وری )درمانگاه 

اطفال( خبر داد.

ب��ه گزارش روابط عموم��ی این مركز، خانم دكت��ر بقایی افزود: با 
توجه به حس��اس بودن كودكان و همچنین نیاز به مراقبت های ویژه 
از آن ه��ا، جدا ك��ردن اورژانس داخلی بزرگس��ال از اطف��ال یكی از 
عم��ده كارهای هر مركز پزش��كی و درمانی اس��ت؛ ل��ذا این مركز با 
توجه به این كه مركز ارجاع بیماری های ریوی است و با تعداد باالی 
مراجعه كنن��ده از اقص��ی نقاط ایران روبه رو اس��ت، جهت رفاه حال 
بیماران و باألخص اطفال، اقدام به راه اندازی اورژانس ش��بانه روزی 
اطفال نموده اس��ت. این متخصص اطفال اعالم كرد: در این مركز 
ك��ه در فضایی مناس��ب ق��رار گرفته، ع��الوه بر پزش��كان متخصص 
اطفال، رزیدنت اطفال و همچنین پرستاران مجرب حضور دارند كه 
در تمام 24 س��اعت به ویزیت و درمان كودكان می پردازند. مس��ئول 
اورژانس ش��بانه روزی اطفال اظهار داشت: وجود پزشک متخصص 
اطفال و رزیدنت در محل اورژانس، در معاینه به موقع كودكان مفید 
اس��ت؛ زیرا درصورت نیاز همان جا بیمار تحت نظر قرارمی-گیرد.و 
در ص��ورت نی��از به بس��تری، به بخش منتق��ل می ش��ود.از مواردی 
دیگری كه در این طرح مد نظر بوده، كسب رضایت حداكثر والدین 

از حض��ور كودک در مركز مخصوص كودكان اس��ت. این امر س��بب 
می ش��ود با توجه ب��ه مراقبت ه��ای بالینی خاص از ك��ودكان، دیگر 
دغدغه ای برای بیمار و همراهانش وجود  نداشته باشد. وی با بیان 
این مطلب كه در حال حاضر این مركز با 3 تخت و تجهیزات موردنیاز 
ش��روع به كاركرده اس��ت، اظهار امیدواری كرد كه در آینده نزدیک 

امكان افزایش تخت ها را داشته باشیم.

دكت��ر بقایی با اش��اره به این كه ای��ن مركز در ح��ال حاضر در این 
منطقه )دارآباد- كاش��انک و بخشی از مناطق یک و سه شهرداری( 
تنها ارائه دهنده خدمات ش��بانه روزی به كودكان است، تأكید كرد: 
ویژگی این مركز، طرف قرارداد بودن با با انواع بیمه های خدماتی و 

درمانی است؛ كه این مسئله ازنظر هزینه به نفع بیمار خواهد بود.

فراخــــــوان
 جمع آوری خاطرات کارکنان اورژانس

نظر به اینکه روابط عمومی اورژانس کشور در نظر دارد کتابی با عنوان 
»خاطرات کارکنان اورژانس« منتشر نماید، لذا خواهشمند است کلیه کارکنان 
بخش های اورژانس )اعم از بیمارستانی و پیش بیمارستانی( خاطرات خود را 

به صورت تایپ شده و در فایل ورد به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

لطفا به همراه فایل ارسالی خاطرات نام و نام خانوادگی و شماره تماس و عکس نویسنده 
پیوست گردد.

الزم به ذکر است که تدوین این کتاب توسط تیم اجرایی نشریه یک.یک.پنج در حال انجام 
است؛لذا جهت هرگونه همکاری در خصوص تدوین این کتاب شماره های زیر معرفی می گردد:

شماره تماس دفتر نشریه: 07132359600
شماره تلفکس دفتر نشریه: 07132309884

شماره تماس مستقیم: 09173302100 )نظریان - تماس: ساعات کاری(
ارتباط آنالین: 09393302100

JourNal115@gmail.com

خوزستان
به گ��زارش روابط عمومی مركز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی دانشگاه علوم پزشكی اهواز 
در تاریخ هش��تم مهرماه كارگاه آموزش��ی آمادگی در برابر بیماری 
كرون��ا ویروس برگزار ش��د. این كارگاه  با حضور دكتر میرخش��تی 
مدی��ر مركز، دكتر معزی مدیر امور بیمارس��تان ها، مهندس نبوره 
معاونت مركز اورژانس، كارشناسان معاونت بهداشتی و مسئولین 
واحدها و مراكز فوریت های پزش��كی شهرس��تان های اس��تان، در 

سالن جلسات مركز اورژانس 115 استان برگزار شد.

رفیع��ی در ادامه گف��ت: در ای��ن كارگاه دكتر معزی، س��لطانی 
مس��ئول آموزش مركز و دو تن از  كارشناس��ان معاونت بهداش��تی 
اس��تان، مطالب كاملی را در خصوص پیشگیری از شیوع بیماری 
كرون��ا، چگونگی برخورد ب��ا بیمار مبتالبه ویروس، نحوه پوش��ش 
كاركنان به هنگام برخورد با بیمار و انتقال آن به مراكز درمانی را به 
اط��الع ش��ركت كنندگان در ای��ن كارگاه آموزش��ی رس��اند. وی 

همچنین گفت: در پایان جلسه مهندس نبوره؛ معاونت مركز نیز از 
آمادگی تمام��ی پایگاه ه��ای اورژانس در خصوص بیم��اری كرونا 
صحبت  و خاطرنش��ان كرد چندین دس��تگاه آمبوالنس به همراه 
نیروهای باتجربه مركز حوادث و فوریت های پزشكی، جهت مقابله 
ب��ا این بیم��اری تجهیز ش��ده  و آمادگ��ی اورژانس جه��ت هرگونه 

مأموریت در خصوص این بیماری را اعالم كرد.

کردستان
به گزارش روابط عمومی اورژانس 115 كردس��تان در تاریخ 
یازدهم مهرماه مانور مقابله با كرونا ویروس در دانش��گاه علوم 
پزش��كی كردس��تان برگزار ش��د. در ای��ن كارگاه دكتر قدیمی 
دكت��ر  درم��ان،  مع��اون  قص��ری  دكت��ر  و  دانش��گاه  ریاس��ت 
اس��ماعیلی، ریاس��ت مرك��ز مدیری��ت ح��وادث و فوریت ه��ای 
پزش��كی شهرس��تان های  فوریت ه��ای  و مس��ئولین  پزش��كی 

اس��تان حضور داش��تند. 

رضای��ی در ادام��ه گف��ت: در ای��ن برنام��ه همچنی��ن مترون  
بیمارس��تان های شهرس��تان های اس��تان حضور داش��تند.

 ب��ا حض��ور كریم��ی مس��ئول 
بیماری های معاونت بهداشتی، 

یک س��ناریوی فرضی در مورد یک فرد مشكوک مبتال به كرونا 
ارائه ش��د كه حاضرین در جلس��ه با تقس��یم به گروه های چند 
نفره به بیان نظرات خود در مورد سناریو ارائه  شده پرداختند.

اورژانس 115 کشور 
مدی��ر روابط عمومی اورژانس 115 كش��ور: ده��م مهرماه دكتر 
امین صابری نیا ریاست اورژانس پیش-بیمارستانی كشور از آسیب 
دیدگان حادثه منا بازدید كرد. در این بازدید دكتر ناصر چرخ س��از 

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر دكتر صابری نیا 
را همراهی كرد.

 مهین علی پور بیمارستان های شهدای یافت آباد و محب كوثر را 
مقص��د ای��ن بازدید اعالم ك��رد و در ادامه گفت: دكت��ر صابری نیا 
ضمن بازدید از بخش های مختلف مراكز درمانی ذكرشده، از روند 
درم��ان مصدومان و بیماران حج امس��ال مطلع ش��د و همچنین با 
برخ��ی از حج��اج عزیز نی��ز به گفتگ��و پرداخت. وی گف��ت: دكتر 
صابری نیا در این بازدید برای همه حجاج عزیز دعا كرد كه هرچه 
زودتر س��المتی خود را به دس��ت آورند. همچنین از تمام كاركنان 
پرتالش اورژانس پیش بیمارس��تانی 115 در سراس��ر كشور و نیز 

كاركنان بیمارس��تان های خدمت  
رس��ان ب��ه حج��اج تقدیر و تش��كر 

نمود.

گزارش

خبرنگار یک.یک.پنج

گزارش

نسرین امینیان
مدیر روابط عمومی مرکز درمانی 

مسیح دانشوری

تولد فرزند هفتم خانواده در آمبوالنس
 روابط عمومی مركز اورژانس 115 بندرعباس: پنجم مهرماه اعالم شد كه زن باردار 40 ساله ای در روزهای پایانی ماه نهم خود در منزل دچار درد در ناحیه 
ش��كم ش��ده و نیاز به امدادرس��انی دارد. حاجی علیپور گفت: پس از اعالم این گزارش، تكنس��ین های اورژانس 115 گلش��هر، آقایان محمد رستمی و وحید 
پوراحمد در محل مذكور حاضر شدند و مشاهده كردند كه زن باردار در حال زایمان است؛ لذا پس از استفاده از ست زایمان و مایع درمانی برای جدا نمودن 
بند ناف نوزاد اقدام نمودند. وی گفت نتیجه هفتمین زایمان زن چهل س��اله، پس��ر بود. مادر همراه با نوزادش با ش��رایط مناس��ب با  آمبوالنس به بیمارستان 

خلیج فارس بندرعباس منتقل شدند.

سید حسام نواب صفوی در جریان تصادف خودرویش ابراز داشت:

باعث افتخـــار است که چنین اورژانـــسی داریـــم!
توضیحی کوتاه از آنچه در جریان تصادف خودروی آقای نواب صفوی رخ داد

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

به همت گروه اطفال مرکز انجام پذیرفت:
راه اندازی اورژانس شبانه روزی کودکان در مرکز پزشکی 

دکتر مسیح دانشوری
گزارشی کوتاه از خدمتی جدید در مرکز پزشکی مسیح دانشوری تهران 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

کــــرونا
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ب��رای تفهی��م هرچ��ه بهتر ای��ن مبح��ث در ابتدا 
قوانین اختصاصی مربوط به غواصی توضیح داده 
می ش��ود. در ابتدا قان��ون بویلز بی��ان می گردد كه 
بیانگر این اس��ت ك��ه در درجه حرارت ثابت فش��ار 

مایع با حجم مایع، نسبت معكوس دارد.

 قانون چه��ارم، قانون هنری اس��ت و بیانگر این 
اس��ت كه فش��ار گاز در مایع متناسب با فشار آن در 

اتمسفر است.

 ب��ا افزایش عمق، فش��ار اتمس��فر افزایش یافته و 
گازه��ای موجود در مخزن هوای غ��واص به میزان 
بیش��تری در خون او حل می شوند. در اغلب موارد 
غواصی از هوای فش��رده ش��امل 1/5 اكس��یژن و 
در  اكس��یژن  می ش��ود.  اس��تفاده  نیت��روژن   4/5
بافت ها متابولیز می ش��ود و مشكل چندانی ایجاد 
نمی كن��د ولی غلظت نیت��روژن در بافت ها افزایش 

می یابد.

 باروتروماها  ����������������������������������������������������

ازنظر تعریف ش��امل ضایعه ایجادش��ده از طریق 
فش��ار یا اتس��اع گاز در حفرهای بدن نظیر گوش و 
س��ینوس و ریه و عروق است كه هم در صعود و هم 
در حین نزول ایجاد می شود و شامل باروتروماهای 
س��ینوس و گ��وش و ری��ه اس��ت. در این ش��ماره از 
نشریه به بیان باروترومای گوش و سینوس و درمان 

آن ها می پردازیم.

باروترومای گوش میانی   ���������������������������������

س��رگیجه آلترنوباریک یک س��رگیجه كوتاه مدت 
است كه اغلب در زمان صعود در اثر اختالف فشار 
در گوش میانی ایجاد می ش��ود. سرگیجه می تواند 
به دالیل دیگ��ر ازجمله باروتروم��ای گوش داخلی 

نیز اتفاق بیفتد.

 عالئ��م باروترومای گ��وش میانی به صورت ایجاد 
درد گ��وش، س��رگیجه و كاهش ش��نوایی در حین 

پایین رفتن غواص ایجاد می گردد.

افتراق باروتروم��ای گوش میان��ی و آلترنوباریک 
ورتیگ��و و باروترومای گوش داخلی آس��ان اس��ت؛ 
چون عالئم وستیبوالر در باروترومای گوش داخلی 
و سرگیجه آلترنوباریک وجود دارد و باید ذكر شود 

برخ��الف  آلترنوباری��ک،  س��رگیجه  ن��وع  در  ك��ه 
اتف��اق  ش��نوایی  كاه��ش  گ��وش،  باروتروماه��ای 

نمی افتد.

پیشگیری   ������������������������������������������������������

اس��تفاده از پس��ودوافدرین، 30 دقیق��ه قب��ل از 
ش��یرجه، اجتن��اب از ش��یرجه ب��ا عفونت تنفس��ی 
فوقانی یا عالئم آلرژیک از اقدامات پیش��گیرانه در 

ایجاد باروتروماها محسوب می گردد.

گوش��ی كه دچار باروتروما می ش��ود دچار پارگی 

پرده صماخ می گردد و لذا ورود آب س��رد به داخل 
گوش، نیس��تاگموس كالریک، سرگیجه و فلج زوج 

7 ایجاد می نمایند.

درمان   �����������������������������������������������������������

اجتن��اب از ش��یرجه درون آب ت��ا زم��ان برطرف 
ش��دن بیم��اری، انج��ام مان��ور والس��الوا و تجوی��ز 
دكونژس��تان و آنالژزی��ک. در م��وارد پارگ��ی پ��رده 
تمپ��ان از آنتی بیوتی��ک اس��تفاده ش��ود و ت��ا زمان 

بهبودی از شیرجه زدن پرهیز نماید.

باروترومای گوش خارجی   �����������������������������

اگر كانال گوش خارجی بس��ته باشد، برای مثال 
توس��ط س��رومن، جس��م خارج��ی، اگسوس��توز یا 
استفاده از پالگ گوش��ی، آب می تواند وارد گوش 
شود و كمپرشن هوای گیر افتاده، باعث بالجینگ 

ممب��ران تمپانی��ک به س��مت خ��ارج یا هم��وراژی 
گردد.

در معاین��ه فیزیك��ی بیم��ار مبتال ب��ه باروترومای 
گوش میانی، عالئم برجس��ته شدن پرده صماخ به 
س��مت خارج رؤیت می گردد. البته به ش��رط اینكه 
كانال گوش فاقد سرومن باشد. در غیر این صورت 

پرده تمپان به سمت داخل برجسته می شود.

درمان     �����������������������������������������������������������

خش��ک نگه داش��تن مجرای گوش و عدم شنا یا 

ش��یرجه تا زمان بهب��ودی و در موارد خاص گرفتن 
آنتی بیوتیک و انالژی.

باروترومای گوش داخلی   �������������������������������

باع��ث آس��یب نوكالر وس��تیبول می گ��ردد، ولی 
موربیدیت��ی آن از هم��ه بیش��تر اس��ت. در صورت 

انجام مانور والسالوا دریچه گرد را پاره می كند

عالئم باروترومای گوش داخلی   ����������������������

ناش��ی از تفاوت قابل توجه فش��ار هوا بین گوش 
داخلی و میانی است و ممكن است ناشی از تالش 
ناموفق در معادل س��اختن فض��ای گوش میانی در 
زم��ان ش��یرجه زدن باش��د ك��ه بس��یار جدی ت��ر از 
باروتروم��ای گوش میانی اس��ت و موج��ب ناتوانی 
دائمی آس��یب ب��ه سیس��تم كوكلو وس��تیبوالر می 

شود.

عالئ��م كالس��یک باروتروم��ای گ��وش داخل��ی؛ 
ش��امل وزوز گوش، ورتیگو، احس��اس پ��ری كانال 
گوش، حالت تهوع، نیستاگموس، تعریق، اتاكسی 
و كاه��ش توج��ه ب��ه محیط اطراف اس��ت. ش��روع 
عالئم ممكن اس��ت بالفاصله بعد از آسیب یا بعد از 
چند س��اعت باشد كه به نوع آسیب گوش داخلی و 
می��زان فعالیت ش��یرجه در زمان و بعد از ش��یرجه 
بس��تگی دارد. در ص��ورت بدتر ش��دن ش��نوایی یا 
ب��ه  نی��از  روز  چن��د  از  بع��د  وس��تیبوالر  عالئ��م 

اكسپلوراسیون جراحی و ترمیم دارد.

درمان باروترومای گوش داخلی  �����������������������

اس��تراحت در بس��تر برای 5 ت��ا 7 روز و پرهیز از 
مانور والس��الوا حی��ن نزول از اص��ول اولیه درمانی 
اس��ت. تمام بیماران باروترومای گوش داخلی باید 
ب��ه متخصص گوش و حلق و بینی ارجاع ش��وند تا 
آسیب حلزونی وستیبولی بررسی گردد. همچنین 
بای��د در زم��ان اس��تراحت از كارهایی ك��ه موجب 
افزایش فشار داخل مغزی می گردد اجتناب كرد و 
به ف��رد توصی��ه نم��ود از نرم كننده ه��ای مدفوعی 

استفاده نماید.

پیش��گیری: اطمین��ان از اینك��ه غ��واص توانایی 
انج��ام مانور والس��الوا را قبل از غواص��ی دارد و در 
ص��ورت بیم��اری باید از ش��یرجه زدن پرهیز نمود. 
تس��ت فیس��تول با اتوس��كوپ كمک كننده است. 
زمانی تس��ت را مثبت می نامیم كه نیستاگموس یا 
س��رگیجه ایجاد ش��ود و احتماال یک فیستول پری 

لنف است.

باروسینوزیت   ������������������������������������������������

درد سینوس��ی در نواح��ی پیش��انی و ی��ا صورت 
است و عالئم به صورت اپیستاكسی و درد سینوس 
حین باال آمدن یا پایین رفتن در آب بروز می نماید.

درمان: استفاده از دكونژستان های توپیكال و 
سیس��تمیک و آنتی هیس��تامین ها و انالژی��ک ه��ا 

است.

پیش��گیری: همانن��د گ��وش میان��ی اس��ت و در 
ص��ورت بیم��اری از ش��یرجه زدن اجتن��اب ش��ود. 
عوامل مستعد كننده شامل پولیپ و وجود چرک و 

انحراف دیواره بینی است.

در ساعت 2:35 بعدازظهر یک روز پاییزی شما 
و همكارت��ان توس��ط مرك��ز پی��ام دیس��پچ به یک 
مأموری��ت اعزام می ش��وید. م��كان مأموریت یک 
ساختمان اداری است. مورد شما آقای 49 ساله 
ایس��ت كه دچار احس��اس فش��ار در قفس��ه سینه 
اس��ت. زمان رسیدن شما به محل 7 دقیقه و سی 
ثانیه می باش��د. به محض ورود به صحنه جلوی در 
اداره یك��ی از همكاران بیمار ش��ما را  راهنمایی 
می كن��د. در هم��ان حال��ی ك��ه ب��ه س��مت بیمار 
می روی��د او به ش��ما می گوید كه بیم��ار داروهای 
قلبی اش را اس��تفاده كرده ام��ا بااین وجود بازهم 
درد ش��دید دارد. بیمار داخل راهرو روی صندلی 
نشس��ته اس��ت. او خیل��ی وحش��ت زده ب��ه نظ��ر 
می رس��د. مشتش را روی قفسه س��ینه گذاشته و 
كام��ال ع��رق ك��رده اس��ت. ش��ما بع��د از معرفی 
خودارزیاب��ی اولی��ه را انج��ام می دهی��د. بیم��ار 
هوش��یار و آگاه به زمان و مكان است. در توصیف 
ش��كایت اصل��ی خود می گوید: احس��اس فش��ار 
شدید در قفسه سینه و یک حس بدی در معده ام 
دارم. راه هوایی بیمار باز و تنفس نرمال می باشد. 
در گ��ردش خون بیم��ار نیز، نب��ض رادیال قوی و 
منظم و نرمال می باشد؛ پوست سرد و رنگ پریده 

و عرق كرده است.

س��ؤال: درمان های اولیه الزم ب��رای این بیمار 
چه مواردی اس��ت؟ اكسیژن صد درصد با ماسک 

NrB / ونتیالسیون با فشار مثبت.

نكته مهم: اكسیژن اولین دارو برای هر   

بیمار با درد یا فش��ار قفسه سینه است. آسپیرین 
خوراك��ی 160 ت��ا 325 میلی گ��رم را به مح��ض 
امكان برای هر بیمار با درد یا فش��ار قفس��ه سینه 
تجویز می كنیم. نكته: برای تأثیر درمانی سریع تر 

بهتر است جویده شود.

نكت��ه: ممنوعیت مطل��ق در تجویز آس��پیرین: 
خونری��زی فعال / حساس��یت به سالیس��یالتها / 
آس��م آس��پیرین / مانیتورین��گ قلب��ی را ش��روع 
می كنیم. ریتم سینوس��ی نرمال با سرعت 70 بار 
در دقیقه در لید ii / همكار ش��ما به سرعت برای 

آوردن برانكارد می رود.

 سؤال: در این فاصله شما چه می كنید؟ پاسخ: 
ش��رح حال و معاین��ه فیزیكی متمركز می بایس��ت 
انجام شود. ش��روع درد: این درد به طور ناگهانی 
ش��روع ش��د. تحریک/تس��كین: ه��ر كاری انجام 
می ده��م ای��ن درد وج��ود دارد. كیفی��ت: ی��ک 
احس��اس فش��ار اس��ت ن��ه درد واقعی. انتش��ار/ 
ارجاع درد: درد فقط در قفس��ه سینه من هست. 
ش��دت: 7 )در مقی��اس 0 ت��ا 10(. م��دت: از نیم 
س��اعت گذش��ته شروع ش��ده اس��ت. مداخ��الت 
انجام یافت��ه قب��ل از رس��یدن اورژان��س: 3 ع��دد 
نیتروگلیس��یرین اس��تفاده كرده ام. معاینه قفسه 
س��ینه: هیچ ترومایی مش��اهده نمی شود و قفسه 
س��ینه به ش��كل قرینه حركت می كند. صداهای 
تنفسی: نرمال و قرینه. وریدهای ژگوالر: نرمال.

همكارت��ان  و  ش��ما  مس��یر  ط��ول  در  س��ؤال: 
مس��یر  پاس��خ:  می دهی��د؟  انج��ام  چه كاره��ای 

وریدی: نرمال س��الین وری��دی )KVo( / عالئم 
حیاتی پایه و شرح حال SamPlE / فشارخون: 
mm Hg 84/134 / نب��ض: 74 ب��ار در دقیق��ه، 
منظ��م و قوی / تنفس: 18 ب��ار در دقیقه و بدون 
 / C  37.7 :س��ختی تنف��س / درج��ه ح��رارت
درصد اشباع اكسیژن: 98% )با اكسیژن %100( 
/ عالئم و نشانه ها: فشار روی قفسه سینه، تعریق 
و ته��وع / آلرژی ه��ا: من به كدئین و پنی س��یلین 
حساس��یت دارم / داروها: آتنول��ول )تنورماین(، 
مرتب��ط:  پزش��كی  س��ابقه  نیتروگلیس��یرین/ 
هایپرتانس��یون و آنژی��ن ص��دری / آخری��ن وعده 
غذای��ی: 2 س��اعت گذش��ته یک س��اندویچ و یک 
قه��وه خ��ورده ام / ح��وادث منجر ب��ه حادثه: من 
پش��ت می��ز كاری ام در حال نوش��تن ی��ک مطلب 

بودم كه درد شروع شد.

سؤال اساس��ی: برداشت شما از وضعیت بیمار 
چیس��ت؟ )در نب��ود نوار قلب( پاس��خ: با توجه به 
عالئمی نظیر وحش��ت زده ب��ودن بیمار، تاریخچه 
بیم��اری قلب��ی، ع��دم بهب��ودی حت��ی باوج��ود 
نیتروگلیسیرین یا دیگر فاكتورهای بهبوددهنده، 
 levine's تعریق، احس��اس مرگ قریب والوقوع و
 )aCS( مش��كوک ب��ه س��ندروم حاد كرون��ر sign

می شویم.

عالئم حیاتی و شرح حال بیمار با برداشت شما 
مطابقت دارد؟ دلیلی برای رد aCS وجود دارد؟ 
مانیتورینگ مداوم عالئم حیاتی ضروری اس��ت. 
الزم به ذكر اس��ت كه انفاركت��وس دیواره تحتانی 
میوكارد می تواند باعث برادیكاردی، بلوک قلبی 

و هیپوتانس��یون ش��ود. تأیید aCS ب��ا یافته های 
س��ابقه   :SamPlE ش��رح حال  در  مختل��ف 
هایپرتانس��یون و آنژین صدری بیمار را در دس��ته 
بیماران های ریس��ک قرار می دهد. ش��روع فشار 
قفس��ه س��ینه از زمانی ك��ه بیمار فعالیت��ی انجام 
نمی داده است همچنین داروهای بیمار نیز جای 
بررسی دارد. بیمار به شما می گوید كه حتی بعد 
از گرفت��ن 3 عدد نیتروگلیس��یرین فش��ار قفس��ه 
س��ینه اش بهتر نشده اس��ت و یک سردرد ضربان 
دار ه��م دارد. س��ؤال: عل��ت س��ردرد؟ اقدامات 
بع��دی؟ درمان ه��ای اضافی؟ پاس��خ: س��ولفات 
ع��وارض  از   /  mg/kg  0.1-0.05 مورفی��ن: 
مورفی��ن نبای��د غاف��ل ش��د. ع��وارض مورفی��ن: 
تغیی��ر   / مرك��زی  اعص��اب  دپرس��یون سیس��تم 
وضعیت هوشیاری / برادیكاردی / هیپوتانسیون 
/ هیپوونتیالسیون. نكته: در صورت بروز عوارض 
مورفین: mg 0.4-0.2 نالوكسان هیدروكلراید 
داخ��ل وریدی ی��ا عضالنی تزریق ش��ود. س��ؤال 
مهم: در مس��یر انتقال چه اقدامات دیگری انجام 
س��طح  م��داوم  ارزیاب��ی  پاس��خ:  می دهی��د؟ 
هوش��یاری: هوش��یار و آگاه ب��ه زم��ان و م��كان و 
ش��خص است. راه هوایی و تنفس: تنفس 18 بار 
در دقیق��ه و ب��دون زج��ر تنفس��ی اس��ت. اش��باع 
اس��ت.   )%100 اكس��یژن  )ب��ا   %98 اكس��یژن: 
فش��ارخون mm Hg 74/116 بوده و نبض بیمار 
86 بار در دقیقه قوی و منظم می تپد. درد س��ینه 
نی��ز از 7 ب��ه 3 آم��ده اس��ت. )از 0 ت��ا 10( پای��ان 

مأموریت.

ارزیابی سریع در بالیا و فوریت ها
در ش��ماره قب��ل كاركرده��ای مه��م ح��وزه پیش 
بیمارستانی را از برنامه عملیات پاسخ نظام سالمت 
در بالی��ا و فوریت ه��ا یا EoP )آقای دكت��ر اردالن و 
هم��كاران( ذكر كردی��م. یك��ی از كاركردهای مهم 
نظام س��المت ارزیابی سریع است. به محض رخداد 
حادث��ه نیاز اس��ت تا اطالعات مربوط ب��ه آن به اتاق 
هدای��ت عملیات بحران )EoC( منتقل ش��ود. این 
ارزیاب��ی ش��امل همه منابع و اطالع��ات مثل تماس 
مردم از صحنه حادثه به مركز پیام یا دیس��پچ، انواع 
رسانه ها و سایر ارگان ها و سازمان ها می شود. البته 
الزم است تیم های تخصصی برای تخمین آسیب ها 
و برآوردها نیازهای ضروری به منطقه اعزام ش��وند. 
دارد:  وج��ود  س��ریع  ارزیاب��ی  دودس��ته   EoP در 

مدیریتی و تخصصی.

1. ارزیابی س��ریع مش��ترک یک كاركرد مدیریتی 
است كه توسط تیم های مشترک از واحدهایی مثل 
مدیری��ت بیماری ه��ای واگی��ر، بهداش��ت محیط و 
اورژانس پیش بیمارس��تانی انجام می شود. در این 
ارزیاب��ی اطالع��ات تخمین��ی مثل وس��عت حادثه، 
ف��وری  نیازه��ای  و  آس��یب دیده  جمعی��ت  تع��داد 

مشخص می شود.

2. در كن��ار ارزیاب��ی س��ریع مش��ترک، ه��ر واحد 
تخصصی نظام سالمت باید ارزیابی مربوط به حوزه 
خ��ودش را از حادث��ه انج��ام ده��د. اورژان��س پیش 
بای��د در كن��ار اع��زام تیم ه��ای  بیمارس��تانی ه��م 
عملیاتی، ارزیابی سریع بر اساس خدماتی كه الزم 
اس��ت در صحنه ارائه دهد انجام دهد. اطالعاتی از 
قبی��ل ن��وع حادث��ه، وس��عت احتمال��ی آن، تع��داد 
تخمینی جمعیت تحت تاثیر، زخمی ها و همچنین 
 advanced( نیاز احتمالی به پست امداد پیشرفته
medical post( و بیمارس��تان س��یار )صحرای��ی( 
بررسی و به EoC ارسال می شود. بعالوه محل های 
 incident( فرمانده��ی  پس��ت  ب��رای  پیش��نهادی 
Command Post(، آمادگاه و راه های دسترسی در 
گ��زارش ارزیاب��ی س��ریع پی��ش بیمارس��تانی ذك��ر 

می شود.

نكته مهم این است كه به محض اعالم رخداد یک 
بال )بح��ران( نزدیک ترین آمبوالنس با رعایت حفظ 
اص��ول ایمن��ی ب��ه منطق��ه اع��زام می ش��وند. ای��ن 
آمبوالنس در ابتدا بیش��تر برای تأیید خبر به منطقه 
م��ی رود. همچنی��ن به عن��وان فرمان��ده حادث��ه ت��ا 
رسیدن فرد مناسب تر خواهد بود. پس از تأیید خبر 
و اطمین��ان از ایم��ن ب��ودن منطقه، ارزیابی س��ریع 
شروع می ش��ود. البته هم زمان آمبوالنس های دیگر 
سایر اقدامات مثل تریاژ را آغاز خواهند نمود. برای 
تخمین جمعیت آسیب دیده و نیازمند امدادرسانی، 
روش ه��ای مبتنی ب��ر اص��ول اپیدمیولوژیک وجود 
ب��ا  می ت��وان  جمعی��ت  ب��رآورد  ب��رای  مث��ال  دارد. 
روش های��ی مث��ل نمونه گیری تصادفی، بخش��ی از 
جمعیت را از لحاظ نیازها و آسیب ها شمرد و سپس 
نتیجه را به همه جمعیت تعمیم داد؛ بنابراین تیمی 
ك��ه ارزیاب��ی س��ریع انج��ام می ده��د باید ب��ا مبانی 
تخمین جمعیت و اصول اپیدمیولوژی آشنا باشد تا 
بتوان��د ب��رآوردی نزدیک به واقعیت داش��ته باش��د. 
همچنین ای��ن تیم باید تجربه كاف��ی برای مدیریت 

صحنه و برپایی اركان آن داشته باشد.

پی��ش  س��ریع  ارزیاب��ی  ب��رای  مس��ئول  واح��د 
بیمارس��تانی، اورژانس است كه با همكاری دیسپچ 
و EoC ای��ن كار را انجام می دهد. لیس��ت وظایف 
تیم ارزیابی س��ریع پیش بیمارس��تانی شامل موارد 

زیر است:

• تعیی��ن دقیق مح��ل جغرافیایی، زم��ان، نوع و 
گستردگی حادثه و پیش بینی زمان پایان.

• اعزام موتورالنس، آمبوالنس یا بالگرد اورژانس 
از نزدیک ترین واحد عملیات به محل حادثه.

• برآورد تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز.

ب��ا  مصاحب��ه  طری��ق  از  اطالع��ات  دریاف��ت   •
فرماندهی صحنه و سایر منابع.

• دریافت اطالعات در خصوص ایمنی صحنه.

• تكمیل چک لیست و ثبت اقدامات انجام شده.

• اطالع رسانی به مسئولین و تكمیل فرم ها.

سناریو

امیر ساالری
مدرس اورژانس و مراقبت های ویژه، علوم 

پزشکی تهران

مقاله بحران

دکتر محمدجواد مرادیان
دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت سالمت در بالیا

مقاله علمی

دکتر محمد کالنتری میبدی
استادیار طب اورژانس

بیمارستان صحرایی در کوهرنگ
س��ومین بیمارس��تان صحرایی یادواره سرداران و 2400 شهید استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان كوهرنگ برپا شد.  روابط عمومی اورژانس 115 
شهركرد به نقل از دكتر شاهین گفت: بیمارستان صحرایی در تاریخ هجدهم مهرماه با هدف ارائه خدمت به مردم و افزایش آمادگی نیروها در مواقع بحرانی 
راه اندازی گردید.ابراهیمی افزود: این بیمارستان مجهز به 35 تخت بستری بوده و توان ارائه خدمات جراحی، داخلی، عفونی، چشم پزشكی، اطفال، زنان، 
پوس��ت، رادیولوژی و دندانپزش��كی رایگان را دارد. وی گفت: روزانه حدود 50 نفر شامل پرستار، كاركنان اورژانس 115، واحد تأسیسات، تجهیزات پزشكی 
و پزش��ک متخصص و فوق تخصص در این بیمارس��تان خدمات درمانی ارائه می كنند. این بیمارس��تان در مهرماه،2113 نفر از مردم منطقه را زیرپوشش قرار 

داد.

ترومای ناشی از غواصی، صعود به ارتفاعات و پرواز:

بــاروتــروما چیســـت؟
باروتروما )Barotrauma( یا ترومای فشاری به آسیب فیزیکی ناشی از تغییرات فشار هوا، در حفرهای بدن انسان اطالق می شود.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

سناریوی یک مأموریت اورژانسی
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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در حاش��یه مراس��م چهلمین س��الگرد 
پی��ش بیمارس��تانی  اورژان��س  تأس��یس 
)ته��ران – 26 ش��هریور 94( ب��ه عزی��زی 
خوش ذوق و خوش الح��ان برخوردیم كه 
س��نندج   115 اورژان��س  هم��كاران  از 
بودن��د. ص��وت و آواز زیب��ای ایش��ان در 
دقائق پایانی این مراسم همه حضار را به 
اینجان��ب  واداش��ت.  تكری��م  و  تش��ویق 
معتق��دم كه هنرمندان را مطاعی اس��ت 
ك��ه دیگ��ر اف��راد از آن بی بهره ان��د! ارج 
نه��ادن به هن��ر و هنرمند امری س��ت كه 
بافرهن��گ مل��ی و صدالبت��ه مذهب��ی ما 
گره خورده اس��ت؛ لذا در این ش��ماره از 
نش��ریه یک. یک. پنج، بر آن شدیم كه به 
بهانه هنر، به س��راغ همكار گران قدرمان 
از  ك��ه  ایش��ان  بروی��م.  صلوات��ی  آق��ای 
اورژانس س��نندج هستند  تكنسین های 
ج��دای از بح��ث اورژانس، آوازی بس��یار 
از  گف��ت  می ت��وان  و  دارن��د  دل نش��ین 
نخب��گان فرهنگ��ی بخ��ش فوریت ه��ای 
پزش��كی در س��طح كش��وری محس��وب 
می شوند. در ادامه گپ و گفتی خواندنی 
را با این همكار بزرگوار شاهد هستیم كه 

خواندنش خالی از لطف نیست.

یک.یک.پنج: لطفا خودتان را معرفی 
كنید و از مدرک تحصیلی و س��ابقه خود 
در اورژان��س مختصری ب��رای ما توضیح 

دهید.

اینجان��ب رض��ا صلوات��ی، از كاركن��ان 
فوریت های پزش��كی س��نندج هس��تم و 
كارشناسی رشته هوش��بری دارم. مدت 
13 س��ال اس��ت ك��ه در اورژان��س 115 
و  ته��ران  اورژان��س  در  مدت��ی  ش��اغلم. 
پس ازآن نیز در اورژانس سنندج مشغول 
ب��ه فعالیت��م؛ یعن��ی ب��ه عبارتی از س��ال 
1379. البته بنده در كنار شغل اورژانس 
به كار هنری نیز مشغول هستم؛ و این به 
دلیل خانواده هنری است كه بنده در آن 
متول��د ش��دم. الزم ب��ه ذك��ر اس��ت ك��ه 
علی اصغ��ر  س��ید  ن��واده  اینجان��ب 
كردس��تانی هس��تم كه در امر موس��یقی 
ش��هره اند و طبیعت��ا این امر باعث ش��ده 
اس��ت كه ما جدای از كار اورژانس به كار 

هنری نیز به طور حرفه ای بپردازیم.

اس��تاد  س��وابق  از  یک.یک.پن��ج: 
كردس��تانی برای ما توضی��ح دهید، چه 

آثار و آلبوم های ماندگاری داشته اند؟

پدرب��زرگ بن��ده در س��ال 1315 فوت 
كردند و در آن س��ال ها كش��ور م��ا تازه به 
آنجا رسیده بود كه آوازها را ضبط كنند؛ 
و بای��د ب��رای ای��ن كار ب��ه ته��ران س��فر 
می كردند زیرا ای��ن امكانات تنها در آنجا 

فراه��م بود.  آن زم��ان اتومبیل و هواپیما 
برای س��فر به ش��یوه امروز در دس��ترس 
نب��ود و این س��فر ب��رای ایش��ان زحمات 
زیادی را داشت. آن زمان پدربزرگ بنده 
یک آلب��وم ارائه دادند كه ش��امل 14 اثر 
اس��ت و این 14 كار را در آرشیو موسیقی 
مان��دگار ایران می توان پی��دا كرد. ضمنا 
اس��تاد ش��جریان نی��ز یك��ی دو م��ورد از 
آهنگ ه��ای ایش��ان را با ترجمه فارس��ی 

خوانده اند.

یک.یک.پن��ج: یعنی مل��ودی كه جد 
مرحوم ش��ما س��اخته اند توس��ط اس��تاد 

شجریان خوانده شده است؟

ش��عرهای  ب��ا  البت��ه  بل��ه. 
فارسی.

تمام��ی  یک.یک.پن��ج: 
آهنگ های استاد كردستانی 

به زبان كردی است؟

ی��ک م��ورد از آهنگ ه��ای 
ایش��ان به زبان فارسی است 
عری��ان  باباطاه��ر  ك��ه ش��عر 
است. البته اگر به شجره نامه 
خانوادگی م��ا مراجعه كنید، 
ك��ه  ش��د  خواهی��د  متوج��ه 
ن��وادگان  از  م��ا  خان��دان 

باباطاهر هستند.

هنر  تلفیق  یک.یک.پنج: 
موس��یقی با كار اورژانس كه 
یک كار پراس��ترس هست را 
چگونه می بینید؟ این چیزی 
اس��ت كه در ش��ما توأم باهم 

جمع شده است!

بله شغل ما واقعا پراسترس 
و پرمش��غله است و حتما نیاز 
اس��ت كه هم��كاران بنده در 
روزه��ای اس��تراحت خود به 
فعالیت های دیگری بپردازند 
كه بتوانند یک تناسبی را در 
روحی��ه خ��ود ایج��اد كنند. و 

چقدر خوب است كه این كار را به واسطه 
هن��ر و یا ادبی��ات ایرانی كه بس��یار غنی 
اس��ت انج��ام دهن��د. و خیلی ه��م عالی 
اس��ت كه از این راه لطافتی به روح خود 

دهند.

از  ش��ما  بهره من��دی  یک.یک.پن��ج: 
موسیقی در شغلی كه دارید و در برخورد 

شما با مردم چه تأثیری داشته؟

قطع��ا بی تأثی��ر نیس��ت. اس��م هن��ر از 
خودش پیداس��ت. آرامش��ی را در انسان 

ایجاد می كند. كار اورژانس طوری است 
را  س��اعت   24 تم��ام  بای��د  ش��ما  ك��ه 
آماده به كار باش��ی. گاهی نیمه شب باید 
ب��ه كار و فعالیت بپردازی ك��ه این باعث 
چه بس��ا  و  می ش��ود.  اح��وال  پریش��انی 
ممكن اس��ت ی��ک فرد كنترل خ��ود را از 
دس��ت بدهد! هنر اینج��ا مانند یک ترمز 
كار می كند كه ما بتوانیم به خود مس��لط 
باش��یم؛ آرام��ش خ��ود را حف��ظ كنیم و 
بتوانیم به بهترین ش��كل خدمات خود را 

ارائه دهیم.

یک.یک.پنج: آقای صلواتی امروز 40 
س��ال از عمر اورژانس گذشته است. این 

عجیب اس��ت كه چ��را طی این س��ال ها 
ب��رای اورژان��س هویت س��ازی نكردیم و 
ارزش قائل نش��دیم كه حداقل موسیقی 
متناس��ب با این حرفه طراحی كنیم. آیا 
ش��ما در ای��ن زمین��ه تابه ح��ال فعالیتی 
مس��ائل  این گون��ه  ب��ه  ی��ا  داش��تید؟ 

اندیشیده اید؟

مس��لما زیاد فكر ش��ده؛ اما ب��ه نتیجه 
ك��ه  همان ط��ور  نرس��یده ایم!  مطلوب��ی 
ع��رض  پزش��كی  فوریت ه��ای  نماین��ده 

كردن��د، درس��ت اس��ت ك��ه بهداش��ت و 
درمان مورد ظلم قرار گرفته اس��ت، ولی 
فوریت ه��ای پزش��كی اصال دیده نش��ده 
اس��ت كه ظلم ی��ا لطفی ص��ورت بگیرد؛ 
بای��د برنامه های��ی ب��رای دی��ده ش��دن و 
توس��عه فعالیت های فوریت های پزشكی 

صورت بگیرد.

یک.یک.پنج: اگر شما از جانب مركز 
ق��رار  حمای��ت  م��ورد  كش��ور  اورژان��س 
بگیری��د، آی��ا حاضری��د ك��ه متناس��ب با 

اورژانس به كار موسیقی بپردازید؟

بنده قبال گفتم، امروز هم خدمت شما 
عرض می كنم كه اصال هنر كار من است 

و ب��ه م��وازات كار اورژان��س ب��ه هن��ر هم 
می پردازم و شاگردان بسیاری به جامعه 
ارائ��ه داده ام و همچنی��ن به عن��وان یک 
عض��و كوچ��ک در جامع��ه اورژان��س ب��ه 
فعالیت می پردازم و هرزمان و هركجا كه 
الزم باشد آماده خدمت رسانی به جامعه 

اورژانس كشور هستم.

یک.یک.پن��ج: اآلن ایده و پیش��نهاد 
مرك��ز  در  هن��ر  اس��تفاده  ب��رای  ش��ما 
فوریت های پزشكی چیست، كه به گوش 

مسئولین رسیده شود؟

پیش��نهاد بن��ده این اس��ت ك��ه ما یک 
امكاناتی و یک تسهیالتی را برای بچه ها 
ق��رار دهیم ك��ه در زمان های اس��تراحت 
به واسطه این امكانات و تسهیالت، كمی 
از مش��غله و استرس هایی كه حین كار به 
آن ها وارد می ش��ود دور ش��وند. و یكی از 
آن راه ها موس��یقی است. شاید فردی به 
نقاش��ی عالقه مند باشد، ش��اید كسی به 
خطاطی عالقه مند باشد. مهم ذات هنر 
اس��ت كه باعث آرامش انس��ان می شود. 
حال اگر كس��ی عالقه من��د به فعالیت در 
عرصه موس��یقی باش��د بن��ده در خدمت 
هس��تم و مافوق العاده می توانیم در ارتقا 
اورژان��س  اف��راد  كاری  به��ره وری  و 

تأثیرگذار باشیم.

یک.یک.پنج: اگر به ش��ما پیش��نهاد 
تأس��یس ی��ک انجمن هنر و یا موس��یقی 
ای��ن  از  می پذیری��د؟  ش��ما  ش��ود  داده 

پیشنهاد استقبال می كنید؟

حتما استقبال می كنم و هركاری كه از 
دستم بربیاید كوتاهی نخواهم كرد.

و  ج��ذب  ب��رای  یک.یک.پن��ج: 
را  راه��كاری  چ��ه  بچه ه��ا  جم��ع آوری 

پیشنهاد می دهید؟

اولین كاری كه می ت��وان انجام داد، از 
طری��ق همی��ن نش��ریه ش��ما فراخ��وان 
می زنیم ك��ه هركس در زمینه موس��یقی 
می توان��د فعالی��ت كن��د، م��ا حاض��ر ب��ه 
هم��كاری هس��تیم. قدم دوم یک تس��ت 
می گیریم برای س��نجش می��زان توانایی 
اف��رادی كه داوطلب هس��تند و به جذب 

افراد می پردازیم.

آخری��ن  به عن��وان  و  یک.یک.پن��ج: 
س��ؤال، اگر از شما درخواس��ت كنیم كه 
ی��ک موس��یقی ب��رای س��ازمان اورژانس 
ای��ن  حاضری��د  ش��ما  كنی��د،  تدوی��ن 

مسئولیت را بر عهده بگیرید؟

ازلحاظ س��اخت ملودی برای اورژانس 
هیچ مش��كلی نیس��ت ولی برای درست 
كردن مل��ودی بای��د س��از و نوازنده های 
حرفه ای داش��ته باش��یم. اگ��ر امكانات و 
نیروی انس��انی فراهم شود، كار به خوبی 

ارائه خواهد شد.

یک.یک.پنج: با تش��كر از شما و تمام 
كسانی كه تا به امروز زحماتی را متحمل 
ش��ده اند تا اورژانس كشور به پیشرفت و 

موفقیت دست یابد.

ننه جان و 
اورژانس!
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دو م��اه از قضیه آمدن ننه جان به خانه ما و 
قابلم��ه و س��یب و ش��یر می گذش��ت ك��ه 
باالخره ننه ج��ان پذیرفت كه م��ن را برای 
دست بوس��ی به خان��ه اش راه ده��د! خانه 
ننه جان درس��ت در مركز زمین قرار دارد و 
اگ��ر ب��اور نمی كنید آدرس می ده��م بروید 
متر كنید. ب��رای دومین بار بود كه به خانه 
تم��ام  ك��ه  ان��گار  و  می رفت��م  ننه ج��ان 
مس��یرهایی ك��ه ب��ه خان��ه ننه ج��ان خت��م 
و  هس��ت  ترافی��ک  همیش��ه  می ش��ود، 
می توانید یک اجرای زنده و رایگان ُاپرای 
بوق را ببینید و بش��نوید. فرهاد )ش��وهرم( 
خاله خان��م  ن��وه  خاط��ره،  ببی��ن  گف��ت: 
)خواه��ر ننه ج��ان( ك��ه یک ماهی هس��ت 
آمده تا با ننه زندگی كند و درسش را ادامه 
دهد، دانش��جوی ش��یمی هس��ت؛ ما به او 
امی��ن فیش��ر می گویی��م. مرت��ب در ح��ال 
آزمایش ه��ای عجی��ب غریب هس��ت و یک 
آزمایشگاه سیار هم دارد كه هركجا می رود 
دای��رش می كن��د، از رفتارهایش نترس. با 
هر بدبختی بود رس��یدیم و آن قدر زنگ در 
را زدیم و فرهاد ه��ر چه تاكتیک رزمی بلد 
بود را روی در پیاده كرد تا باالخره ننه جان 
در را ب��از ك��رد و م��ن با روش خودش��یرین 
ب��ازی ب��ه س��بک عروس ه��ای ه��زاره اول 
دس��ت و پای نن��ه را بوس��یدم و بخش��یده 
ش��دم. وارد خان��ه كه ش��دم دیدم پس��ری 
حدودا 20 ساله و الغر خودش رو در راهرو 
و  ك��رده  آوی��زان  وارون��ه  می��خ  از  ورودی 
دست هایش را شبیه ش��اخه درخت شكل 
داده و ب��ه ما خوش��امد گفت. فره��اد آرام 
گف��ت: امی��ن فیش��ر اس��ت، االن توه��م 
چوب لباس��ی دارد و م��ا لباس هایمان را به 
چوب لباسی س��خنگو دادیم و وارد شدیم. 
گفت��م: فره��اد ای��ن دانش��مندتان را ی��ک 
روان پزش��ک ببرید. گفت در ح��ال درمان 
هس��ت، قب��ال قاش��ق و چن��گال ب��ود االن 
چوب لباس��ی هس��ت. براث��ر ی��ک ق��رص 
س��اخته خودش اینجوری ش��ده، از تصور 
قاشق و چنگال بودنش حالم به هم خورد.

ی��واش گفتم: فرهاد به نظ��رت یک بوی 
عجیبی نمی آید؟ ننه جان كه ما خودمان را 
ُكشتیم تا صدای در را بشنود سریع گفت: 
خانه من همیش��ه بوی گل می دهد و یكهو 
صدای تركیدن چی��زی آمد و ننه جان یک 
متر پرت ش��د و به مبل خورد و دادش رفت 
ه��وا. از قرار معلوم یكی از آزمایش ها امین 
فیش��ر با شكست مواجه ش��ده بود، فرهاد 
س��ریع ب��ا آتش نش��انی و اورژان��س تماس 
گرف��ت و هرلحظه فریادهای ننه جان باالتر 
می رفت. فرهاد گفت بیا خودمان ببریمش 
بیمارستان، ش��اید بین راه اورژانس را هم 
دیدیم، با یک بدبخت��ی لباس هایمان را از 
چوب لباس��ی سخنگو گرفتیم. البته فرهاد 
مجب��ور ش��ده از ح��ركات رزمی اس��تفاده 
كن��د. حركت كردیم اما چند دقیقه بعد در 
ترافی��ک ماندی��م و چند مت��ر بافاصله از ما 
خیابان روب��ه رو آمبوالنس ه��م در ترافیک 
مان��ده بود. فره��اد ننه را بغل ك��رد و دوید 
ط��رف آمبوالن��س اورژان��س و ب��ا كم��ک 
تكنسین ها اقدامات اولیه انجام شد و او را 
به بیمارس��تان بردند. خوشبختانه مشكل 
ج��دی نب��ود ام��ا تكنس��ین گف��ت در این 
جابه جای��ی ممكن ب��وده ننه ج��ان دچار 
آمبوالن��س  منتظ��ر  بای��د  و  ش��ود  آس��یب 
می ماندی��م و ای��ن كار را هیچ وق��ت تك��رار 
نكنیم. ای��ن بار هم ننه جان از دس��ت های 
عزرائی��ل گریخ��ت؛ اما رو كرد ب��ه فرهاد و 
گفت: نن��ه مواظب خودت ب��اش این زنت 

پاقدمش شر هست!

گفت و گو

فاطمه حیدری
      روزنامه نگار

طنز نامه!

خاطره ادیب

نوزاد پسر در آمبوالنس چشم به جهان گشود
مدیر روابط عمومی مركز مدیریت حوادث وفوریت های پزش��كی رفس��نجان: در كمتر از یک هفته دومین زایمان موفق در اورژانس 115 رفس��نجان به ثبت 
رس��ید.  س��ید باقری گفت: روز جمعه دهم مهرماه طی تماس با اورژانس 115 رفس��نجان وضعیت خانمی باردار همراه با شروع دردهای زایمانی اعالم شد. 
آقایان حس��ین حس��نی و ابوذر س��االری، كاركنان پایگاه تقی آباد اورژانس 115 رفس��نجان به این مأموریت اعزام ش��دند و در حال انتقال مادر باردار به علت 

قریب الوقوع بودن زایمان، آمبوالنس را متوقف كردند و پس از انجام اقدامت الزم نوزاد پسر در آمبوالنس چشم به جهان گشود.

وی گفت: مادر و نوزاد هر دو سالم بوده و پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی به مركز درمانی نیک نفس منتقل شدند.

هنر مانند یک ترمز است تا بتوانیم به خود مسلط باشیم.
گفت وگو با آقای صلواتی؛ تکنسین اورژانس سنندج؛ نخبه فرهنگی درزمینه موسیقی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فراخـــــوان
مسابقه عکاسی

عنوان: محرم و خدمات اورژانس
ویژه کارکنان و خانواده اورژانس سراسر کشور

همراه با جوایز فرهنگی
 خواهشمند است عکس های خود را به ایمیل: journal115@gmail.com ارسال نمایید.
 لطفا در موضوع ایمیل های ارسالی حتما »مسابقه عکس محرم« قید شود.

آثار برگزیده در نشریه یک. یک. پنج منتشر خواهد شد.
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معاون پدافند غیرعامل اورژانس کشور:
سند جامع پدافند غیرعامل مدیریت بحران 

کشور را تدوین کرده ایم.
دكت��ر حمیدرض��ا خانكه ط��ی گفت وگو ب��ا خبرن��گار یک.یک.پنج در 
حاش��یه همای��ش ملی پدافن��د غیرعامل ك��ه در تاریخ 5 آبان م��اه 94 در 
دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، ابراز داشت: سند جامع پدافند 
غیرعامل مدیریت بحران كشور در مراحل نهایی است و طی آنرا روزهای 
آین��ده اب��الغ خواهیم كرد. همچنین موفق ش��ده ایم ك��ه جهت تمرینات 
محلی )مانورها( تعداد پنجاه عدد سناریوی ملی در حوزه پدافند غیرعامل 
و ح��وادث غیرمترقب��ه را تدوین كنیم. نقش��ه جامع مدیریت س��المت در 
ح��وادث و بالی��ا و پدافند غیرعامل نیز طراحی ش��ده اس��ت ك��ه این كار 

ارزشمند محصول دو سال زحمت تیم های تخصصی بود.

معاون پدافند غیرعامل اورژانس كشور در ادامه ابراز داشت: در حال 
حاضر مش��غول طراحی نقشه خطر ملی در حوزه سالمت در حوادث و 
بالی��ا هس��تیم. وی در پاس��خ به این س��ؤال ك��ه همایش مل��ی پدافند 
غیرعامل در نظام س��المت در چه قالبی برگزار می شود پاسخ داد: این 
همایش س��االنه است و در هفته پدافند غیرعامل هرساله برگزارشده و 
هدف آن به نوعی ایجاد حساسیت عمومی است و همچنین قصد داریم 
در این همایش، یک گزارش س��االنه ارائه دهیم و از همه مهتر اینكه از 
مس��ئولین ام��ر حمایت طلبی كنی��م. خوش��بختانه در بح��ث مدیریت 
حوادث غیرمترقبه در كشور پیشرو هستیم، به طوری كه دیگر كارگروه ها 
و كمیته ه��ای وزارت بهداش��ت از م��ا تبعیت می كنن��د. كارهای علمی 
بس��یار ق��وی و محكمی با مش��اركت اعضای هیئت علمی دانش��گاه ها 
صورت گرفته اس��ت و نقش��ه ای كه در كمیته پدافن��د غیرعامل وزارت 

بهداشت تهیه شده است در سطح كشور بی نظیر است.

دكتر حمیدرضا خانكه در پاسخ به این سؤال كه تعامل كمیته پدافند 
غیرعامل وزارت بهداشت با س��ازمان كشوری پدافند غیرعامل چگونه 
اس��ت پاس��خ داد: م��ا فعالیت ه��ای خ��ود را به ص��ورت مس��تقل انجام 
می دهیم. بر اس��اس قانون، شرح وظایف ما افزایش تاب آوری و كاهش 
آسیب پذیری و تقویت توان پاسخ در مواقع بحرانی است. درواقع كمیته 
پدافن��د غیرعامل وزارت بهداش��ت یك��ی از كمیته های تحت پوش��ش 
س��ازمان پدافند غیرعامل كشوری است. این س��ازمان و البته سازمان 
مدیریت بحران كشور، نقش هماهنگ كننده دارند. ارتباط ما با سازمان 
پدافند غیرعامل كش��ور،  ی��ک ارتباط هماهنگ كننده ب��ا زیرمجموعه 
اس��ت و ارتباط فرماندهی مستقیم نیست. درواقع سازمان های پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران وظیفه حمایتی و هماهنگی بین سازمان های 

مختلف را به عهده دارند.

دكتر حمیدرضا خانكه در پایان گفت: كمیته پدافند غیرعامل وزارت 
بهداش��ت یک كمیته مس��تقل اس��ت كه رس��الت آن تأمین و اس��تمرار 
خدمات س��المت، تأمین ذخایر استراتژیک و حفاظت از نیروی انسانی 
متخصص بهداشتی-درمانی در مواقع بحرانی است؛ اما ذكر این نكته 
نیز الزم اس��ت كه ما كلیه فعالیت های فوق را در راستای سیاست های 

ابالغ شده از جانب سازمان كشوری پدافند غیرعامل انجام می دهیم.

حضور وزیر بهداشت در پایتخت شور و شعور حسینی
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 زنجان: دكتر هاشمی عصر روز پنجشنبه 30 مهرماه در اجتماع عظیم فرهنگی، اجتماعی و مذهبی عزاداران حسینیه 
زنجان ش��ركت كرد. مرادی در ادامه گفت: دكتر بیگلری، رئیس دانش��گاه علوم پزش��كی و دكتر زراعتچی، رئیس مركز اورژانس 115 اس��تان نیز ایش��ان را 
همراهی كردند. وی همچنین گفت: دكتر زراعتچی ضمن تسلیت این ایام ،از پوشش كامل دسته عزاداران توسط اورژانس 115 زنجان همراه با تمهیدات 
وی��ژه خب��ر داد و افزود: پایگاه های ش��هری و ج��اده ای در آماده باش كامل بوده و 7 آمبوالن��س و 1 موتورالنس در محل های حضور عزاداران مس��تقر بودند و 

همچنین اتوبوس آمبوالنس و 3 گروه اورژانس پیاده نیز با حضور در جمعیت عزاداران آماده ارائه خدمات بوده اند.

صفحه  6
 خبری

براثر استنش��اق گاز س��می منوكس��یدكربن در خیابان نبوی منش 
اصفهان، 6 نفر از اعضاء خانواده ای مس��موم ش��دند كه توس��ط واحد 
امدادی اورژانس پیش بیمارس��تانی به مركز درمانی ش��هید اش��رفی 
منتق��ل گردیدن��د. مدی��ر رواب��ط عموم��ی مرك��ز مدیریت ح��وادث و 
فوریت های پزشكی استان اصفهان گفت: طی تماسی با اتاق فرمان 
فوریت های پزشكی 115 شهرستان اصفهان كاهش سطح هوشیاری 
اعض��اء یک خان��واده درمنزلی واقع در خیابان نب��وی منش گزارش و 
درخواس��ت امدادرسانی ش��د. مزروعی گفت: س��ریعا دو واحد امداد 
و  اصفه��ان  شهرس��تان های  از  پیش بیمارس��تانی115  اورژان��س 
خمینی شهر در محل حاضر شدند و 6 نفر از اعضاء خانواده را كه براثر 
بی احتیاطی استفاده از وسایل گرمایشی، دچار مسمومیت بامنوكسید 
كربن شده بودند، را پس از انجام معاینات و اقدامات اولیه به بیمارستان 

شهید اشرفی خمینی شهر منتقل نمودند.

مدیر روابط عمومی اورژانس 115 بابل: روز پنج ش��نبه شانزدهم 
مهرماه طی تماس مردمی ب��ا اورژانس 115 بابل مبنی بر تصادف 
كامیون و پراید در جاده قدیم بابل به آمل باال درویش خاک گزارش 

شد.

 روشن در ادامه گفت : پس از دریافت این گزارش بالفاصله مركز 
فرماندهی اورژانس 115 بابل، تكنسین های پایگاه های امین آباد و 
دانش��گاه و خش��رودپی را به محل حادثه اعزام كرد. وی ادامه داد: 
در طی این س��انحه سه نفر سرنش��ین خودروی سواری - شامل دو 
نفر مرد 42 س��اله و 60 س��اله و یک زن 40 س��اله- دچار جراحات 
شدید شده بودند كه توسط تكنسین های 115 بابل  مورد ارزیابی 

قرار گرفته و كلیه اقدامات الزم جهت مصدومین صورت پذیرفت.

مدی��ر روابط عموم��ی مركز اورژان��س 115 كرم��ان: 23 مهرماه 
مراجعات  زیاد مس��مومیت غذایی )غذای نذری( از روستاهای پیر 
غیب، حنزا و اندوهجرد  به بیمارس��تان شهداد اعالم شد. تا پس از 
اعالم نتیجه ارزیابی اولیه  ، گروه ارزیاب بهداشتی به منطقه اعزام 
ش��دند و كمیته بهداش��تی و كمیته درمان  در ح��وادث غیرمترقبه  
تش��كیل جلسه ای مش��ترک دادند و س��ریعا یک دس��تگاه اتوبوس 

آمبوالنس و 5 دستگاه آمبوالنس به منطقه اعزام شد..

رضا جعفری در خصوص آمار بیماران مسموم گفت: از 375  نفر 
مراجع��ه كنن��ده 68  نفر توس��ط  آمبوالنس ه��ای اورژانس 115 به 
بیمارس��تان منتقل و 261 نفر از بیماران مسموم  به صورت سرپایی 
درمان ش��دند.همچنمین تعداد 133 نفر به صورت موقت بس��تری 

شدند.

رواب��ط عموم��ی مركز مدیری��ت ح��وادث و فوریت های پزش��كی 
آذربایجان ش��رقی :با اقدام تكنسین های اورژانس 115 شرفخانه, 
پس��ربچه 16 ماهه كه در حوض آب دچار غرق ش��دگی شده بود، از 

مرگ نجات حتمی یافت.

حبیب حس��ینقلی پ��ور گفت:به دنب��ال تماس ب��ا اورژانس 115 
تبریز در دهم مهرماه و اعالم  غرق ش��دن پس��ربچه 16 ماهه داخل 
حوض آب در ش��رفخانه، با اع��زام به موقع تكنس��ین های اورژانس 
115 ش��رفخانه به مح��ل حادثه، كودک دچار غرق ش��دگی را احیا 
ك��رده و موفق ش��دند با ت��الش و اق��دام به موقع ك��ودک را از مرگ 
حتم��ی نجات و با وضعیت مناس��ب به بیمارس��تان شبس��تر انتقال 

دهند.

تبریزکرمانبابل اصفهان

پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیر نظامی است 
و ب��ه مجموع��ه اقدامات��ی اط��الق می گ��ردد كه 
به كارگیری جنگ افزار نی��از ندارد و با اجرای آن 
می توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات 
و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی 
و تلفات انس��انی جلوگیری نموده و یا میزان این 
خس��ارات و تلف��ات را به حداق��ل ممكن كاهش 
كاه��ش  معن��ای  ب��ه  غیرعام��ل  پدافن��د  داد. 
آسیب پذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از 

اقدامات نظامی و صرفا با 
بهره گیری از فعالیت های 
و  فن��ی  غیرنظام��ی، 
اقدامات  مدیریتی است. 
ش��امل  غیرعامل  پدافند 
پراكندگ��ی،  پوش��ش، 
تفرقه و جابجایی، فریب، 
مكان یابی، اع��الم خبر، 
قابلیت بقا، استحكامات، 
اس��تتار، اختف��اء، ماكت 
فریبنده و سازه های امن 
پدافن��د  در  اس��ت. 
غیرعام��ل تم��ام نهادها، 
س��ازمان ها،  نیروه��ا، 
م��ردم  حت��ی  و  صنای��ع 
ع��ادی می توانن��د نق��ش 
كنن��د  ایف��ا  مؤث��ری 
پدافن��د  در  درحالی ك��ه 
مانند سیستم های  عامل 
ضدهوایی و هواپیماهای 
رهگی��ر، تنه��ا نیروه��ای 
مسلح مسئولیت برعهده 
دارند. )خبرگزاری فارس 

– همشهری آنالین(
ب��ه  لغ��ت  در  پدافن��د 
معن��ای دف��اع و عملیاتی 

اس��ت كه به منظ��ور پیش��گیری از ایج��اد و نفوذ 
صورت می گیرد. در مقابل كلمه پدافند واژه آفند 
مطرح اس��ت كه ب��ه معنای جنگ، پی��كار و نبرد 

است )لغت نامه(.
چن��د س��الی بیش��تر از اضافه ش��دن معاونت 

پدافند غیرعامل به اورژانس كش��ور نمی گذرد و 
اكن��ون در ای��ن مدت ك��م می توانی��م بگوییم كه 
كارهای بزرگی انجام ش��ده اس��ت؛ ام��ا باید این 
نكته را هم بگوییم كه تا رسیدن به نقطه مطلوب 
راه درازی در پیش اس��ت. به گفته دكتر صابری 
نی��ا، رئی��س اورژانس كش��ور، كه از س��خنرانان 
اصلی ای��ن همایش بود، س��طح آمادگ��ی مردم 
نس��بت به مدیریت بحران تنه��ا 8 تا 9.5 درصد 

اس��ت. دكتر صابری نیا عنوان ك��رد كه درصدد 
هستیم تا س��طح آمادگی عمومی مردم را تا 60 
الی 70 درصد افزایش دهیم. وی ابراز داشت كه 
آگاه��ی داش��تن م��ردم از ح��وادث غیرمترقبه و 
راه های مقابله با آن باعث می شود تا هزینه های 

ناش��ی از خس��ارت حوادث كاه��ش یابد. رئیس 
اورژانس كشور در ادامه از آغاز برنامه هایی برای 
بیمارس��تان ها در جهت ارتقای آمادگی در زمان 
ب��روز حوادث خب��ر داد و گفت: پس از انجام این 
برنامه توس��ط مراكز درمانی، كلیه بیمارستان ها 
ازنظر آمادگ��ی در برابر حوادث موردس��نجش و 
ارزیابی ق��رار می گیرن��د. چنانچ��ه در حادثه ای 
بیمارستانی آسیب  ببیند ازلحاظ ایمنی و امنیت 

دچار آسیب خواهیم شد.
در این همایش س��ردار جاللی رئیس سازمان 
پدافن��د غیرعام��ل كش��ور نیز حض��وری پررنگ 
داش��ت و از سخنرانان اصلی بود. سردار جاللی 
ضمن یادكردی كوتاه از ش��هدا و ش��هید حسین 

همدانی، در ش��روع صحبت های خود از بیانات 
رهب��ری بهره ب��رد و مثال��ی را كه رهب��ری برای 
تعری��ف واژگان پدافند غیرعامل ب��ه كار برده اند 
عنوان كرد. وی ابراز داشت: مقام معظم رهبری 
از س��امانه و سیس��تم های بدن انس��ان استفاده 
كرده است و پدافند غیرعامل را به عنوان سیستم 
مصونیت س��ازی بدن تعبیر نموده اس��ت كه این 

نگاه ما را از درون مصون خواهد كرد.
در  جالل��ی  س��ردار 
عرصه ه��ای  خص��وص 
در  موج��ود  پزش��كی 
پدافن��د غیرعامل ضمن 
مبحث  این  تقسیم بندی 
تروم��ا،  دس��ته  س��ه  ب��ه 
تهدی��دات و جنگ ه��ای 
زیستی و مباحث پدافند 
كالبدی؛ گفت: در بحث 
تروم��ا خیلی از كش��ورها 
اهمی��ت موض��وع نجات 
جان انسان ها را مساوی 
پدافن��د  ح��وزه  كل  ب��ا 
غیرعام��ل می دانند. وی 
ضم��ن تأكید ب��ر اهمیت 
ح��وزه تروم��ا گف��ت: ما 
برای برخورد مناس��ب با 
ح��وادث در ح��وزه تروما 
ظرفیت ه��ای  ب��ه  نی��از 
عملیات��ی داری��م. البت��ه 
ظرفیت های��ی در ح��وزه 
اورژانس وج��ود دارد كه 
و حف��ظ  ارتق��ا  نیازمن��د 
هس��تیم.  ظرفیت ه��ا 
درواقع وزارت بهداش��ت 
با س��ناریوهای مختلفی ك��ه می تواند پیش بینی 
كند، باید قادر باشد یک سناریوی تهدید متوسط 
را پش��تیبانی كن��د؛ ك��ه ب��رای ای��ن كار نیازمند 
سامانه های عملیاتی اورژانس است و الزم است 
كه از مرحله طراحی ه��ا و مطالعات، زودتر عبور 

كرده و به مرحله ظرفیت های عملیاتی برسیم.

ادامه مطلب از صفحه یک :
پدافند غیرعامل عنصری پویا در 

کاهش نقاط آسیب پذیر
���������������������������������������������������

معاون درمان در ادامه ضمن اش��اره به تش��كیل 
كمیته پدافند غیرعامل در س��ال 85 رس��الت این 
كمیته را حفظ زیرساخت ها و شریان های حیاتی 
هدای��ت  و  س��ازماندهی  گف��ت:  و  ك��رد  بی��ان 
جریان س��ازی از وظای��ف این كمیت��ه و فوق العاده 

دارای اهمیت است. 

دكتر آقاجانی، گسترش فرهنگ و تولید علم در 
پدافن��د غیرعامل در حوزه س��المت را از اهداف و 
مقاص��د پدافن��د غیرعام��ل بی��ان ك��رد و گف��ت: 
بازمهندس��ی و نومهندسی منابع فیزیكی و ادغام 
فرایندهای پدافند از دیگر اهداف پدافند غیرعامل 

در نظام سالمت كشور است. 

وی همچنی��ن تدوی��ن برنامه ه��ای آموزش��ی و 
كارگاه��ی، مانوره��ای متع��دد، تش��كیل كمیته 
آیین نامه های فنی، تعامل با س��ازمان انرژی اتمی 

درخص��وص حوادث هس��ته ای، تش��كیل كمیته 
كارشناسی برای ساخت و راه اندازی آزمایشگاه با 
س��طح ایمنی و زیس��تی باال را از اقدامات صورت 
گرفته در حوزه پدافند غیرعامل در نظام س��المت 
بی��ان كرد. دكت��ر آقاجانی در ادامه س��خنان خود 
ضمن اش��اره ب��ه حادثه اخیر منا گف��ت: در بحث 
كرون��ا ویروس درخصوص حج��اج، عالوه بر اینكه 
وظیف��ه مل��ی خ��ود را در برابر پیش��گیری با كرونا 
وی��روس انج��ام دادی��م یك ن��وع تمری��ن در مقابل 
حوادث زیس��تی هم صورت گرف��ت. وی بر وجود 
سندی براساس اسناد باالدستی، پدافند غیرعامل 

در هریك از دانشگاه های علوم پزشكی تاكید كرد 
و گفت: دانشگاه های علوم پزشكی كشور باید در 
زمینه تولید علم و آموزش انسانی در حوزه پزشكی 

نگاهی ویژه به پدافند غیرعامل داشته باشند. 

گفتن��ی اس��ت در این مراس��م با حضور س��ردار 
غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
كش��ور، و مهندس نجار، مدیریت بحران كش��ور و 
دكت��ر آقاجان��ی،  رئیس كمیت��ه پدافند غیرعامل 
وزارت بهداشت، از سامانه جامع اطالعات مكانی 

)giS( رونمایی شد. منبع: وب دا - با تخلیص.

دکترصابری نیا:

سطح آمادگی مردم نسبت به مدیریت بحران تنها 8 تا 9.5 درصد است
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بیوتروریسم را جدی بگیریم!
صحبت ه��ای تأمل برانگی��ز اولی��ن دانش آموخته کارشناس��ی 
ارشد رشته مدیریت مقابله با بیوتروریسم در اورژانس کشور

بهروز غالمی، مس��ئول واحد نظارت و كنترل كیفی اورژانس 115 
اس��تان مرك��زی، ح��دود 10 س��ال در مرك��ز مدیری��ت ح��وادث و 

فوریت های پزشكی استان مركزی مشغول انجام وظیفه است. 

غالم��ی در خص��وص بیوتروریس��م به خبرن��گار یک. ی��ک. پنج گفت: 
بیوتروریس��م در تعری��ف س��اده، اس��تفاده از 
عوام��ل بیولوژیک ی��ا فرآورده ه��ای آن  علیه 
اهداف موردنظر است. عوامل بیولوژیک نیز 
به مجموع میكروارگانیسم ها )اعم از باكتری، 
ویروس، قارچ و انگل( گیاهان، جانوران و 
موج��ودات  آن��ان،  فراورده ه��ای  ی��ا 
تراریخته، م��واد صناعی كه عملكرد 
عوامل زیستی را تقلید می كنند و 
عوام��ل زیس��تی )بیولوژی��ک( 

گفته می شود.

گاه��ی م��ا ش��اهد تهدی��دات بیولوژیک هس��تیم. هرگون��ه به خطر 
انداختن نیروی انس��انی، منابع طبیعی، زنجیره غذایی و تجهیزات، 
توس��ط عوام��ل بیولوژی��ک ی��ا فرآورده های حاص��ل از آن ه��ا، تهدید 
بیولوژیک، محس��وب می ش��ود. اس��تفاده از همین عوامل بیولوژیک 
تهدیدكنن��ده در فراین��د جن��گ، جن��گ بیولوژی��ک ن��ام دارد و اكثر 
كشورهای استعمارگر دنیا به صورت مقطعی در كشورهای هدف خود 

مواردی از تهدیدات و یا جنگ بیولوژیک را اجرا كرده اند.

بر اساس یک قانون نانوش��ته خصمانه، كلیه اقدامات بیوتروریستی بر 
مبنای استفاده از عواملی با ویژگی های ذیل تعریف شده اند: عامل از اثر 
واگیری بسیار باالیی برخوردار بوده و قادر باشد سریعا توسعه و انتشار یابد. 
/ عوامل بیولوژیک مورداستفاده بتواند در حداقل تعداد )دوز كم( بیماری 
را ایجاد نماید. / مدت دوره كمون آن ها كوتاه و غیر قابل پیش بینی باشد. 
/ عامل باید غیرقابل تشخیص یا سخت تشخیص باشد. / جمعیت مورد 
هدف به شكل طبیعی فاقد ایمنی علیه عامل بكار رونده باشند. / مهاجم 
اس��تفاده كننده از عوامل، بایستی برای حفظ نیروهای خود، دارای یک 
حفاظت كامل و س��ری باش��د. / عامل پس از انتش��ار در محیط بایستی 
موجودیت و حیات و زندگی خود را حفظ كند و زنده باقی بماند. / عامل 
بایس��تی از مقاومت باالیی برخوردار باش��د و در ش��رایط تولید، ذخیره و 
مهمات، ش��رایط جدی و در طول حمل ونقل ثابت و مقاوم باقی بماند. / 
عامل ازلحاظ ژنتیكی پایدار باش��د. / روش درمانی مناسبی برای عوامل 
بكار رفته وجود نداشته باشد )نظیر ویروس ها(. همچنین مسئله پیشگیری 

با واكسن یا دارو هم در مورد عامل به كارگیری مطرح نباشد. 

مس��ئول واحد نظارت و ارزیابی اورژانس 115 اراک در پاس��خ به سؤال 
خبرنگار ما در مورد تقسیم بندی سالح ها و عوامل بیولوژیک گفت: برای 
عوامل بیولوژیک چهار تقسیم بندی وجود دارد: 1- ارگانیسم مورداستفاده 
)148 مورد شناخته ش��ده(.2- نوع اثر )كشنده، تضعیف كننده(.3- نوع 

هدف )انسان، حیوان، گیاهان و مشترک(. 4- راه ورود به بدن قربانی.

بهروز غالم��ی در خصوص اقدامات خ��ود در زمینه كاربردی كردن 
آموخته هایش گفت: بنده با كمک اس��اتید و دوستانم سعی در تدوین 
اولین دس��تورالعمل كاربردی نحوه مواجهه مراكز فوریت پزش��كی با 
بیم��اران عفون��ی خ��اص از لحظه تماس ت��ا گندزدایی و آماده ش��دن 
مجدد آمبوالن��س و كاركنان جهت انجام مأموری��ت راداریم كه تقریبا 

طرح در حال اتمام است.

احیای بیمار با دست های خالی از پشت تلفن در اورژانس 115 فسا!
به گزارش روابط عمومی اورژانس 115 فسا احیای اولیه بیماری بدحال توسط كارشناس دیسپچ این مركز به صورت تلفنی صورت گرفت.

یوسف علیپوریان ضمن اعالم این خبر افزود: در مورخه 19 شهریورماه 94 در طی تماس تلفنی صورت گرفته از منزل بیمار با این مركز، سركار خانم زینب 
اسماعیلی فر، از كارشناسان باتجربه دیسپچ در اورژانس 115 فسا، به دلیل بدحال بودن بیمار تا رسیدن آمبوالنس به صورت تلفنی اقدام به راهنمایی همراه 

بیمار در منزل نموده و اقدامات اولیه احیای بیمار قبل از رسیدن آمبوالنس صورت گرفته و این امر باعث نجات جان بیمار می شود.

علیپوریان در پایان تقدیر و تشكر ویژه مدیریت اورژانس 115 فسا را به این كار ارزشمند و حیاتی اعالم داشت.

صفحه   7
 خبری

مدیر روابط عمومی اورژانس 115 جهرم به نقل از دكتر خوش��رو 
گفت: به دنبال اطالع مركز ارتباطات جهرم از واژگونی اتوبوس در 
مح��ور جه��رم – الر روس��تای نصی��ر خان��ی در نوزده��م مهرماه، 5 
دس��تگاه آمبوالنس و یک دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس از جهرم، به 

محل حادثه اعزام شدند.
 احس��ان جامع اف��زود: این س��انحه كه دارای تع��داد مصدومین 
باالی��ی بود با حضور به موقع تكنس��ین¬های اورژانس 115 جهرم 
مدیری��ت ش��ده و كلی��ه مصدومین به بیمارس��تان مطه��ری جهرم 

منتقل شدند.
دكت��ر خوش��رو از حضور معاون محت��رم درمان دانش��گاه، رئیس 
بیمارس��تان پیمانیه و حضور متخصصین موردنیاز )طب اورژانس، 
جراح��ی، ارتوپ��دی، رادیول��وژی و... ( در دقای��ق اولی��ه اط��الع از 

حادثه، قبل از ورود مصدومان به بیمارستان پیمانیه تشكر كرد.

به گزارش روابط عمومی مركز اورژانس 115 خوزستان در تاریخ 
17 مهر ماه 94 و پیرو گزارش��ات واصله از خانه های بهداشت واقع 
در منطق��ه آرپن��اه الل��ی، بیماری اس��هال در بین س��اكنان چندین 

روستا دیده شده است.
بنا بر گزارش مسئول فوریت های پزشكی شهرستان اللی پس از 
دریافت این گزارش، تیم های بهداش��تی و درمانی به منطقه اعزام 
كه حدود 150 نفر توس��ط آمبوالنس ه��ای اورژانس 115 به مراكز 
درمانی منتقل ش��دند و توسط پزشكان مركز بهداشت مورد معاینه 
قرار گرفتند. همچنین تعداد 50 نفر نیازمند درمان در محل بودند 
كه اقدامات الزم در این زمینه ازجمله دریافت س��رم و دارو توس��ط 
پرسنل اورژانس 115 و در داخل آمبوالنس ها و اتوبوس آمبوالنس 
انجام گردید. الزم به یادآوری اس��ت اقدامات یادش��ده از ساعت 6 

صبح الی 21 شب به طول انجامید.

مدیر روابط عمومی مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��كی 
شهرس��تان بم اعالم كرد: پنجشنبه 16 مهر یک دستگاه پژو 405 
در 40 كیلومتری محور بم – ایرانشهر پس از برخورد به یک دستگاه 
پژو 405 دیگر دچار آتش سوزی شد، در پی آن یک خودرو پراید نیز 

با این خودروها برخورد كرد.

عس��كری گف��ت: بالفاصل��ه پ��س از دریاف��ت خب��ر، پایگاه ه��ای 
ج��اده ای اورژانس فهرج، رس��تم آباد و بروات ب��ه محل حادثه اعزام 

شدند. 

در ای��ن حادثه 13 نفر مصدوم ش��دند كه تكنس��ین های اورژانس 
پ��س از انج��ام اقدامات درمانی اولی��ه، مصدومان ای��ن حادثه را به 

بیمارستان پاستور بم منتقل كردند.

نجات 5 مصدوم حادثه ترافیكی توسط اورژانس گیالن
ب��ه گزارش روابط عمومی مرك��ز اورژانس گیالن در اثر برخورد 2 

خودرو 5تن مصدوم شدند.
ای��ن حادثه در س��اعت 16 روز چهارش��نبه م��ورخ 15 مهر 94در 

محور رشت-چابكسر روی داد.
لحظات��ی پس از وقوع، اورژانس گیالن، آمبوالنس��های خود را به 

محل اعزام كرد.
پ��س از انج��ام اقدام��ات پیش بیمارس��تانی اولیه همچ��ون ثابت 
س��ازی اندام های آس��یب دی��ده و كنترل خونری��زی، مصدومین با 

موفقیت به بیمارستان پورسینای رشت انتقال داده شدند.
خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

گیالنبمخوزستانجهرم

گزارش

حامد محمدی عهد
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 اراک

ش��هرداری مش��هد با همكاری مرك��ز مدیریت 
ح��وادث و فوریت ه��ای پزش��كی ای��ن ش��هر، در 
مهرم��اه 1384 اق��دام به راه ان��دازی اتاق كنترل 
ترافی��ک مش��هد نم��ود. در چارچ��وب اه��داف 
س��ازمانی، هم��كاری متقاب��ل  س��ازمان كنت��رل 
ترافیک شهرداری مشهد و مركز مدیریت حوادث 
و فوریت ه��ای پزش��كی معاونت درمان دانش��گاه 
علوم پزشكی مشهد، ضروری به نظر می رسد. با 
پیگی��ری و تالش مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزشكی مشهد در 16 شهریور  سال 1391 برای 
اولی��ن بار در ای��ران،  ای��ن طرح با اس��تقرار یک 
كارش��ناس به عنوان نظارت و راهب��ری تصویری 
آمبوالنس ها و ایجاد مس��یر س��بز در تقاطع های 

شهر مشهد  اجرا شد. 
محمد علیش��اهی كارشناس مس��تقر در مركز 
خص��وص  ای��ن  در  ترافی��ک  كنت��رل 
می گوید:كارش��ناس مس��تقر با حض��ور در مركز 
مذكور  در ساعات اوج ترافیک، علی الخصوص در 
عصر و شب، روزهای تعطیل و ایام و مناسبت های 
وی��ژه و نظارت دقیق دوربین های س��طح ش��هر، 
ش��نود بی س��یم و بررس��ی gPS آمبوالنس ه��ا و 
همچنی��ن درخواس��ت واحده��ای عملیاتی، به 
ایجاد مس��یر س��بز در معابر پرتردد و تقاطع های 

دارای چراغ قرم��ز اق��دام می كنن��د. ای��ن فرایند 
توسط اپراتورهای سازمان ترافیک و با بهره گیری 
از تجهی��زات و امكانات روز ص��ورت می گیرد. در 
بررس��ی های انجام شده در سال 1394 مشخص 
ش��د كه زمان انتقال بیماران و مصدومین بدحال 
با ایجاد مس��یر سبز كاهش یافته و آمبوالنس ها با 
ایمن��ی كامل در معابر ت��رددد می نمایید. حضور 
كارش��ناس دوم مرك��ز هدای��ت بحران دانش��گاه 
)EoC( در مركز كنترل ترافیک ش��هری مش��هد 

برای رسیدن به اهداف زیر ضروری است:
1( ایج��اد مس��یر س��بز ب��رای تس��هیل حركت 
آمبوالنس ه��ا ، كاه��ش زمان رس��یدن ب��ه بالین 
بیم��اران و مصدومین و نیز كاه��ش زمان انتقال  

بیماران و مصدومین بدحال.
و  س��ازمان ها  ب��ا  هم��كاری  و  هماهنگ��ی   )2
ارگان ه��ای مس��تقر در س��ازمان ترافی��ک ب��رای 

خدمت رسانی مؤثرتر در حوادث و بحران ها.
3( نظ��ارت بر نح��وه عملك��رد آمبوالنس ها در 

حین انجام مأموریت.
4( مش��اهده و ردیابی تصادف��ات و حوادث در 
مرك��ز  ب��ه  اع��الم  و  دوربین ه��ای س��طح ش��هر 
فرمانده��ی عملیات اورژان��س 115 جهت اعزام 

آمبوالنس.
5( اعالم مس��یرهای با بار ترافیكی سنگین به 
پایگاه ه��ا و آمبوالنس ه��ا و اعالم  تعیین  مس��یر 

جایگزین در جهت كاهش زمان مأموریت ها.
6( كنترل نظارتی در اماكان خاص، استقرار با 
استفاده از دوربین كنترل ترافیک و ارائه گزارش 

به مركز فرماندهی عملیات.
7( هدای��ت س��ریع و صحی��ح آمبوالنس ه��ا  به 
صحنه حوادث و تصادف در مكان هایی كه مجهز 
به دوربین اس��ت، جهت كاهش زمان رسیدن به 
مح��ل حادث��ه و ایج��اد امنی��ت صحنه با ارس��ال 

گزارش وضعیت به مركز عملیات.
8( كنت��رل نظارتی بر نحوه عملك��رد تیم های 
عملیاتی و تهیه گزارش، تصویر از صحنه تصادف 

و حوادث.
9( تعام��ل بین اتاق بی س��یم و ات��اق بحران در 
هدایت صحیح  عملیات در حوادث غیرمترقبه و 
تصادفات با مصدوم  باال در محدوده شهر مشهد.

10( نظارت بر زمان رسیدن آمبوالنس به محل 
حادث��ه  و اس��تفاده از تصاوی��ر  ضبط ش��ده  از 

حوادث، برای اهداف  آموزشی و نظارتی.
ترافی��ک   وضعی��ت  گ��زارش   و  اع��الم    )11

خیابان ه��ای پرتردد در س��اعات و ای��ام خاص به 
مرك��ز عملی��ات اورژان��س و اطالع ب��ه همكاران 

شیفت پایگاه ها.
12( امكان ارتباط مستقیم با  كارشناسان سایر 
ارگان های حاضر در سازمان ترافیک و ایجاد یک 
فضای عملیاتی در زمان بروز حوادث غیرمترقبه 

با حضور تمام تیم های عملیات سطح شهر.
الزم به ذكر اس��ت این تس��هیالت برای انتقال 
نی��ز می توان��د  بیمارس��تانی   بیم��اران بدح��ال 
قابل استفاده باش��د. به شكلی كه قبل از حركت 
ب��ه  را  م��ورد  كش��یک،  س��وپروایزر  آمبوالن��س، 
ارتباطات اعالم و شماره موبایل راننده آمبوالنس 
بیمارس��تانی )بیم��ار بر( را در اختیار كارش��ناس 
مس��تقر در مركز كنترل ترافیک و اپراتور بی سیم 
قرار می دهد و كارشناس مركز اعالم می كند این 
مسیر س��بز برای آمبوالنس های بیمارستانی كه 
انتقال بیماران بدحال را انجام می دهند، مناسب 
و قابل اس��تفاده اس��ت. در س��ال ج��اری )94( 
تاكن��ون ح��دود 4000 اع��الم مس��یر ترافیك��ی 
سنگین و مس��دود و 500 مورد ایجاد مسیر سبز 
در تقاطع های هوشمند برای آمبوالنس ها حین 

مأموریت، در مشهد مقدس انجام شده است.

كاهش زمان رسیدن به صحنه حادثه همیشه و 
در هم��ه ح��ال دغدغ��ه مدی��ران مراك��ز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزش��كی در سراس��ر كش��ور 
عزیزمان بوده اس��ت، از س��ویی در كالن شهرها و 
باگذشت زمان بر تعداد خودروها افزوده و به دنبال 
آن معضل ترافیک تبدیل به یک س��د بزرگ در امر 
امدادرس��انی توس��ط اورژانس 115 ش��ده است. 
مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی شیراز 
سال ها پیش در جستجوی راه حلی برای گذشتن 
از این س��د بود تا بتواند با ارائه خدمات س��ریع تر و 
كم هزینه تر بر بالین بیم��اران و مصدومان حوادث 

ترافیكی حاضر شود.

انگی��زه ایجاد و راه اندازی س��ازوكاری كه بتواند 
این مهم - موتور آمبوالنس - را برآورده كند در سال 
1381 با اهدای  دو دستگاه موتورسیكلت تریل به 
مركز اورژانس ش��یراز ق��وت گرفت؛ دكتر محمود 
رضا پی��روی رئیس وقت مرك��ز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشكی استان فارس با آگاهی از فواید 
این طرح دستور تشكیل موتور آمبوالنس را به گروه 
مدیریت اورژانس وقت داد. مجموعه مركز اورژانس 
فارس باهم فكری و بررسی ایده ها و نظرات، موفق 

ش��د درزمانی كوتاه موتورسیكلت های اهدایی را 
تجهیز و آماده بهره برداری نماید. موتورسیكلت ها 
به كپس��ول اكس��یژن و باكس مخصوص وس��ایل 
موردنیاز امدادرسانی تجهیز شدند تا در مردادماه 
هم��ان س��ال )1381( ب��رای اولین بار در كش��ور، 
موتور آمبوالنس در شیراز راه اندازی شود و الگویی 
باش��د ب��رای س��ایر مراك��ز مدیری��ت ح��وادث و 

فوریت های پزش��كی. در ابتدای كار آقای س��عید 
مقدم تكنسین اورژانس شیراز و آقای غالمحسین 
سربی-تكنسین بازنشسته اورژانس شیراز- اولین 
نیروهای موتور آمبوالنس در ش��هر ش��یراز بودند. 
به مرورزمان با تغیی��ر مدیریت ، موتور آمبوالنس به 
عض��وی منفعل و كم فروغ تبدیل ش��د تا جایی كه 
فقط در برخی مراسم و استقرارها شاهد حضور آن 
بودی��م و عم��ال اورژانس پیش بیمارس��تانی بدون 
عضو چاالک خانواده خود به خدمت رس��انی طی 
سال های گذشته ادامه می داد. ولی امروز به لطف 
خداوند متع��ال و با تالش و پیگیری های كاركنان 
خ��دوم و زحمت ك��ش مرك��ز مدیری��ت ح��وادث و 
فوریت ه��ای پزش��كی ف��ارس، موت��ور آمبوالن��س 
اورژانس 115 شیراز فعالیت مجدد خود را رسما از 
سوم شهریورماه سال جاری آغاز نمود كه در حال 

حاضر با 11 س��اعت فعالیت روزانه )از ساعت 9 تا 
22( به نیازمندان خدمت رسانی می كند.

دكتر عالی منش رئیس مركز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشكی استان فارس بابیان این خبر، 
ه��دف از راه ان��دازی مج��دد موت��ور آمبوالن��س را 
كاهش زمان رسیدن به بالین بیمار در ساعات اوج 
ترافیک دانست و گفت: با توجه به حجم ترافیک 
در كالن ش��هر ش��یراز و ب��ه دنب��ال آن تأثیرگذاری 
مس��تقیم بر زمان رس��یدن به بالین بیم��ار در نظر 
داریم با توسعه موتور آمبوالنس و تقویت و تجهیز آن 
در آین��ده ای نزدی��ک، زم��ان حض��ور درصحن��ه و 
رسیدن به بیماران نیازمند به خدمات اورژانسی را 

كاهش دهیم.
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مقایس��ه اس��تفاده می��دازوالم ب��ا روش 
داخل بینی )iN( و اس��تفاده از دیازپام با 
روش داخ��ل وری��دی )iV( ب��رای توق��ف 
تش��نج در ك��ودكان، ایمنی و اثربخش��ی 
برابری را نش��ان می دهد؛ اما استفاده از 
زم��ان  بین��ی  داخ��ل  روش  می��دازوالم 
كمتری را برای توقف تش��نج نیاز دارد كه 
اكثرا به دلیل مدت زمانی اس��ت كه برای 
دسترس��ی ب��ه مس��یر داخل وری��دی نیاز 
است. س��ایر مطالعات، شواهدی را برای 
از  اس��تفاده  ب��ودن  اثربخ��ش  و  ایم��ن 
می��دازوالم ب��ا روش داخ��ل بین��ی ب��رای 
توقف تش��نج در كودكان، در محیط خانه 

ارائه كرده اند.

برخی از مطالعات، ایمنی و اثربخش��ی 
تجوی��ز دارو با روش داخ��ل بینی را برای 
رون��د تس��كین دادن در ات��اق اورژان��س، 
بررسی كرده است. یک مطالعه، استفاده 
از می��دازوالم به صورت روش داخل بینی 
را ب��ا اس��تفاده از می��دازوالم و كتامین با 
و  ك��رده  مقایس��ه  وری��دی  داخ��ل  روش 
افزایش اثربخشی و س��هولت تیتراسیون 
داخ��ل  روش  ب��ا  تجویزش��ده  داروه��ای 
به هرح��ال،  میده��د.  نش��ان  را  وری��دی 
تس��كین كاف��ی در 92% از بیماران��ی كه 
میدازوالم را با روش داخل بینی دریافت 
كرده ان��د؛ دیده میش��ود. زم��ان برطرف 
ش��دن تش��نج در ای��ن گ��روه، 19 دقیقه 
زودت��ر اس��ت. اس��تفاده از س��افنتانیل و 
میدازوالم با روش داخل بینی در تسكین 
امراض كودكان و ترمیم پارگی، ایمن تر و 
اثربخش تر اس��ت از دمرول، پرومتازین و 
كلروپرومازی��ن ب��ا روش داخ��ل عضالنی 
است و همچنین زمان ریكاوری و برطرف 
ش��دن سدیتاس��یون را كاه��ش میدهد. 

همچنین اس��تفاده از می��دازوالم با روش 
داخ��ل بینی ب��ا اخت��الل تنفس��ی كه در 
اس��تفاده از می��دازوالم ب��ا روش داخ��ل 
وریدی دیده می شود، همراه نیست. این 
مس��أله ب��ه دلی��ل ج��ذب یكنواخت ت��ر و 

هموارتر دارو از طریق مخاط است.

ش��واهدی برای اثربخشی اس��تفاده از 
داروه��ا با روش داخ��ل بین��ی در بالغین 
آشفته یا روانی وجود دارد. به طور سنتی، 

تجوی��ز داخ��ل عضالنی به تجوی��ز داخل 
وری��دی ترجیح داده می ش��ود و دلیل آن 
مشكل دسترس��ی به روش داخل وریدی 
در بیماری اس��ت، كه همكاری نمی كند. 
به هرحال ی��ک روش جایگزی��ن بر تجویز 

داخل عضالنی ترجیح داده می ش��ود كه 
علتش خطر آلودگی ناشی از نوک سوزن 
ب��رای درمانگ��ر اس��ت. مطالع��ات كمی، 
ی��ا  می��دازوالم  از  اس��تفاده  اثربخش��ی 
لورازپام را با روش داخل بینی در بیماران 
متوس��طی  موفقی��ت  دارای  ك��ه  روان��ی 
هستند، بررس��ی كرده است. نتایج اولیه 
نشان می دهد كه استفاده از هالوپریدول 
ب��ا روش داخ��ل بین��ی ممكن اس��ت یک 
روش ایمن و اثربخش در تسكین بیماران 

از  پی��ش  محیط ه��ای  در  مضط��رب 
بیمارس��تان ی��ا اورژانس باش��د كه دارای 
سطوح س��رمی حداكثر و توقف در عرض 

15 دقیقه ای هستند.

مطالعات، نش��ان م��ی دهد ك��ه تجویز 
داخ��ل بینی مس��كن ها، دارای یک زمان 
سطح سرمی مشابهی است كه به صورت 
وریدی تزریق می ش��وند. همچنین تجویز 
آس��ان و بی درد ب��ودن برای بیم��اران، از 

مزایای دیگر این روش است.

چندی��ن مطالع��ه، س��ودمندی تجوی��ز 
داروهای مس��كن ب��ا روش داخل بینی را 
و  بیمارس��تانی  پی��ش  محیط ه��ای  در 

اورژانس نش��ان میدهد؛ ازجمله می توان 
در  كتامی��ن  و  فنتانی��ل  از  اس��تفاده  ب��ه 
پانسمان س��وختگی، تجویز دیامورفیندر 
بیم��اران بح��ران س��لول داس��ی ش��كل، 

اس��تفاده از فنتانی��ل در بیماران 

انتقالی با آمبوالنس و استفاده از فنتالین 
در بخ��ش اورژانس كودكان اش��اره كرد. 
بیش��تر ای��ن مطالعات، نش��ان میدهد كه 
استفاده از مسكن ها با روش داخل بینی 
تأثیر بهتری بر بیماران داش��ته اس��ت. در 
همین راس��تا، تأثیرات مثبت استفاده از 
پادزهرها ب��ا روش داخل بینی برای مواد 
ترتی��ب،  )ب��ه  بنزودیازپینه��ا  مخ��در، 
نالوكسون و فلومازنیل( و هیدروكوباالمین 
مطالع��ات  در  س��یانید  مس��مومیت  در 

دیگری نشان داده شده است.

تجویز دارو ب��ا روش داخل بینی، باعث 
انتقال س��ریع دارو در یک ش��بكه عروقی 
غن��ی و ج��ذب س��ریع در جری��ان خ��ون 
میش��ود و حتی عبور مس��تقیم از صفحه 
مش��بک به مایع مغ��زی نخاع��ی را برای 
ج��ذب س��ریع در مغز، ممكن می س��ازد. 
انتقال دارو در اورژانس پیش بیمارستانی 
و بخ��ش اورژانس كه در آن ها اثربخش��ی 
س��ریع دارو مهم اس��ت و اغلب دسترسی 
ب��ه تجویز دارو با روش های دیگر مش��كل 
است یكی از دالیل سودمندی این روش 
اس��ت. همان طور ك��ه در باال گفته ش��د، 
تجوی��ز  از  اس��تفاده  ب��رای  س��وابقی 
درون بین��ی ضد تش��نج ها، مس��كن های 
مخ��در، درروند تس��كین بیماران آش��فته 
وج��ود دارد. اگرچ��ه ای��ن مطالع��ات، بر 
اثربخش��ی و ایمنی تجویز داروها با روش 
داخ��ل بینی تأكی��د دارند، ام��ا مطالعات 
بالینی بیشتری، به ویژه در مورد بیمارانی 

با آشفتگی حاد، موردنیاز است.

بیماری های  امی��ر رودگ��ری متخص��ص  دكت��ر 
عفون��ی اس��ت ك��ه از دانش��گاه ش��هید بهش��تی 
تهران فارغ التحصیل شده و دارای بورد تخصص 
اس��ت. ب��ا توج��ه ب��ه بازگش��ت حج��اج و ش��یوع 
بیم��اری م��رس بر آن ش��دیم تا در خص��وص این 
بیم��اری ب��ه گفت وگو ب��ا متخصصین این رش��ته 

بپردازی��م.

یک.یک.پنج:  لطفا در ابتدا توضیح مختصری 
در م��ورد تاریخچه وی��روس كورون��ا بی��ان كنی��د.

اولی��ن مورد بیماری حدود س��ه س��ال پیش در 
عربس��تان  در  بیم��ار  دو  در   2012 س��پتامبر 
صعودی كشف شد كه به مرگ دو بیمار انجامید. 
كش��ف بیم��اری اولین ب��ار در یک آزمایش��گاه در 
لندن به تأیید رس��ید. این بیماری به نام س��ندرم 
ب��ه    ك��ه  ش��د،  نام گ��ذاری  خاورمیان��ه  تنفس��ی 
می ش��ود     خوان��ده   MERS-CoV  اختص��ار 
 .)middle East respiratory Syndrome(
كورونا، ویروس معمولی س��رماخوردگی اس��ت و 
عام��ل ح��دود 30% س��رماخوردگی های س��االنه 
اس��ت. كورونا ویروس خاصی اس��ت ك��ه از آن به 
ش��بیه  عالئم��ی  و  می كنن��د  ی��اد  س��ارس  ش��به 
آنفلوانزا دارد. هنوز منش��أ ابتال و راه های ش��یوع 
این ویروس روش��ن نیس��ت؛ اما بیش��ترین موارد 
ابت��ال ب��ه آن در كش��ورهای حاش��یه خلیج فارس 

گزارش  ش��ده اس��ت.

یک.یک.پنج:  آی��ا حیوانات هم به این ویروس 
مبتال می ش��وند؟

بل��ه منش��أ حیوان��ی ه��م دارد كه از یک س��ری 
خف��اش  خ��اص، به ن��ام خرما خ��وار یا از ش��ترها 

اس��ت.

یک.یک.پن��ج:  در م��ورد چگونگ��ی تش��خیص 

ای��ن وی��روس اندك��ی توضی��ح دهی��د؟

اف��راد مش��كوک ب��ه بیم��اری كورونا، كس��انی 
هس��تند كه به تازگی به یكی از كشورهای حاشیه 
خلیج ف��ارس ی��ا كش��ورهایی كه م��واردی از این 
بیماری در آن ها دیده شده است، سفر داشته اند 

و بی��ش از 10 روز اس��ت ك��ه س��رفه آن ه��ا قطع 
نش��ده یا عالئ��م كلیوی و تنفس��ی ش��دید دارند. 
برای تش��خیص ای��ن بیماری از روش موس��وم به 
 DNa قطع��ات  ك��ه  می ش��ود؛  اس��تفاده   PCr

ویروس را موردبررس��ی ق��رار می دهد. این روش 
انج��ام  بهداش��ت  وزارت  آزمایش��گاه های  در 
می شود. ویروس انس��انی كورونا معموال منجر به 
بیماری ه��ای ش��بكه فوقان��ی تنفس��ی به ص��ورت 

خفیف یا نیمه خفیف می ش��ود.

یک.یک.پن��ج:  در صورت ابت��ال به این ویروس 
چه نوع عالئم بالینی را ش��اهد هس��تیم؟

آبریزش بینی، گلودرد، س��رفه و تب در افرادی 
كه سیس��تم ایمنی ضعی��ف دارند یا دچار عارضه 

قلبی هس��تند، ش��ایع اس��ت.

یک.یک.پن��ج: وظایف س��تاد هدایتی به محض 
 MERS-CoV ب��ه  مش��كوک  م��وارد  از  آگاه��ی 

چیس��ت؟

س��تاد هدایت��ی موظف اس��ت مراك��ز درمانی و 
بیمارس��تانی را در جریان اع��زام و وضعیت بیمار 
قرار دهد تا نس��بت به اخذ تعهدات الزم و تحویل 
س��ریع بیمار اقدام كنند و بر اس��اس سطح بندی 
و  كنن��د  ایزول��ه  را  بیم��ار  تعیین ش��ده  قب��ل  از 
كاركن��ان بهداش��تی ك��ه در تماس با بیم��ار قرار 
دارن��د می بایس��ت هم��ه م��وارد حفاظت��ی نظیر 

لب��اس و عینک مخصوص را مدنظر ق��رار دهن��د.

وی��روس  از  حفاظ��ت  اص��ول  یک.یک.پن��ج:  
MERS-CoV چیس��ت؟

ب��ا توجه به این ك��ه كل اطالع��ات در مورد این 
بیم��اری حداكثر ب��ه 3 ماه گذش��ته برمی گردد؛ 
الزم اس��ت اف��راد بیم��ار ایزوله ش��وند و كاركنان 
بهداش��تی ك��ه در تماس ب��ا بیماران ق��رار دارند 
هم��ه م��وارد حفاظتی از قبیل لب��اس مخصوص، 
دس��تكش، حت��ی عینک ه��ای ایمن��ی را مدنظر 
قرار دهند. مهم ترین مواردی كه افراد می توانند 
رعایت كنند بهداش��ت فردی و شستش��وی مرتب 
دس��ت ها اس��ت. همچنین بهتر است در برخورد 
با افراد مش��كوک از ماس��ک های ویژه اس��تفاده 
ش��ود تا ویروس موردنظر در جامعه پخش نشود.

روش  ب��ه  بح��ران  در  تری��اژ 
START ب����ا ت�رکی���������ب

Jump START 
و  بیم��اران  تری��اژ  ارزش  و  اهمی��ت 
اولویت بن��دی  و  مصدومی��ن در بح��ران 
بیم��اران  ب��ه  رس��یدگی  نظ��ر  از  آن ه��ا 
بدحال ت��ر، با توجه به امكانات موجود بر 
كس��ی پوش��یده نیس��ت. این ام��ر حتی 
ش��امل مراك��ز درمان��ی ك��ه در ش��رایط 
عادی، با الگوریتم تریاژ بیمارستانی كار 
می كنند در مواقع بح��ران می گردد. در 
این خصوص الگوریتم جامعی برای این 
كار در كشور در نظر گرفته نشده است یا 
حداق��ل در بین تیم های ام��دادی نظیر 
اورژان��س، هالل احم��ر، مدیریت بحران 
و... ج��ا نیفت��اده اس��ت و در ای��ن موارد 
باع��ث س��ردرگمی و ازدح��ام گردیده و 
باعث از بین رفتن بیماران اولویت دار را 
می گ��ردد. از طرف��ی در ای��ن روش ه��ا 
توجهات جهت ك��ودكان معموال در نظر 
گرفته نمی ش��ود و به شیوه بزرگ ساالن 
تریاژ می گردن��د؛ بنابراین الزم دیدیم تا 
روش تری��اژ قابل قبول��ی در این زمینه با 
اس��تناد به منابع جهانی و جدید معرفی 
نمایی��م ك��ه كلی��ه توجه��ات مرب��وط به 
كودكان را نیز در نظر گرفته باش��د. این 
مقاله و پوس��تر باه��دف راحتی تیم های 
اولویت بن��دی  در  درمان��ی  و  ام��دادی 
و  بح��ران  در  مصدومی��ن  و  بیم��اران 
كاه��ش  و  صحی��ح  درم��ان  درنهای��ت 

مرگ ومیر طراحی و تدوین شده است.

در این روش چهار معی��ار برای تریاژ و 
اولویت بن��دی بیم��اران و مصدومی��ن در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت كه بر اس��اس آن 
بیماران به س��ه س��طح تری��اژ و یک گروه 
فوت شده تقس��یم می ش��وند. این چهار 

معیار عبارت اند از:

1- توانائ��ی راه رفت��ن: ك��ه در صورت 
دارا بودن این معی��ار بیماران در اولویت 
3 قرار می گیرند و با نشان سبز مشخص 

می گردند.

 :)respiration( تنفسی  2- وضعیت 
در ای��ن مرحله، در ص��ورت مخاطره راه 
هوائی ی��ا تنفس بیمار در س��طح 1 قرار 
قرم��ز مش��خص  نش��ان  ب��ا  و  می گی��رد 
می گ��ردد و در صورت عدم تنفس بعد از 
باز كردن راه هوائی، فوت ش��ده با نشان 

سیاه رنگ تلقی می گردد.

وجود هرگونه مشكل در تنفس، بیمار 
را در س��طح 1 ق��رار می ده��د و در غیر 
این صورت بیمار در س��طح 2 است كه با 

نشان زردرنگ مشخص می شود.

خ��ون  گ��ردش  وضعی��ت   -3
)Perfusion(: ك��ه در ص��ورت اخت��الل 
می تواند بیمار را در س��طح 1 قرار دهد و 

در غیر این صورت سطح 2 است.

 :)mental Status( 4- وضعیت ذهنی
كه در صورت اختالل س��طح 1 را مطرح 
می س��ازد و در غیر این صورت س��طح 2 

است.

 با كمک این الگوریتم و پوستر مربوطه 
ممك��ن  زم��ان  كمتری��ن  در  می ت��وان 
و  تری��اژ  را  بیم��اران  و  مصدوم��ان 
اولویت بن��دی نم��ود و ای��ن ام��ر جه��ت 
رسیدگی سریع تر به بیماران بدحال تر و 
كاه��ش ازدح��ام اولی��ه ضروری اس��ت. 
بیماران��ی كه توانائی راه رفتن داش��ته و 
ج��زو اولویت 3 تعیین ش��ده اند، باید در 

زمان مناسب تریاژ ثانویه گردند.

در  اطف��ال  ب��رای  مالحظ��ات  كلی��ه 
الگوریتم در نظر گرفته شده است.

صفحه   8
علمی

مقاله

دکتر مرتضی غریبی
مدیر گروه طب اورژانس دانشگاه علوم 

پزشکی اراک

گفت و گوی علمی

راضیه حسنلی
روزنامه نگار

مقاله

مجید صحت 
کارشناس ارشد مراقبت های ویژه

همکاری کودکان و نوجوانان با اورژانس 115
  به گزارش روابط عمومی مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی زنجان، همایش یک روزه نوجوان، ایمنی و سالمت، روز بیستم مهرماه با حضور دكتر 
بیگلری رئیس دانش��گاه علوم پزش��كی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، دكتر زراعتچی، رئیس مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی زنجان، 
سردار صالحی، فرمانده نیروی انتظامی استان و حضور دانش آموزان برگزار شد. مرادی به نقل از دكتر زراعتچی گفت: پس از انقالب اسالمی با تالش هایی 

كه درزمینه اورژانس انجام شده، تبدیل به یكی از اورژانس های قدرتمند خاورمیانه و در بعضی موارد در جهان شده ایم.

وی از برنامه ریزی اورژانس 115 جهت همكاری با آموزش وپرورش خبر داد و افزود این امر تأثیر مثبتی در كنترل حوادث و كمک رسانی دارد.

تجــــویز داروهـــــای داخـــل بینـــی در مراقبت هـای 
پیـــــش بیمارستـــــانی

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ویروس مرس؛ در کمین کارکنان اورژانس

مهم ترین حفاظت، شستشـوی 
مرتب دست هاست 

 گفت وگوی علمی با دکتر امیر رودگری؛ متخصص بیماری های عفونی
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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 job ی��ا  ش��غلی  امنی��ت  ب��رای 
security تعاری��ف متع��ددی وجود 
دارد، با یک پرسش ساده در جامعه 
یا جستجو در بین كتاب ها، منابع و 
ی��ا س��ایت های  مرتب��ط ب��ه تعاریف 
گوناگون��ی از آن می رس��یم ، دلی��ل 
اهمیت امنیت ش��غلی این است كه 
افراد بیش��تر وقت خود را در محیط 
كار می گذرانن��د و یا حتی در منزل 
نی��ز درگی��ر صحبت در مورد ش��غل 
ش��ان و مسائل مرتبط به آن هستند 
و ی��ا كارهای عقب مان��ده  خود را به 

منزل می برند.

نكت��ه قابل توج��ه  ای��ن اس��ت كه 
تقریب��ا تمام اف��راد، وقت��ی از آن ها 
خواسته می شود كه در مورد امنیت 
شغلی صحبت كنند بیشتر در مورد 
صحب��ت  شغل ش��ان   در  ناامن��ی 
می كنن��د؛ و ه��ر كس بنا به ش��غل 
برداش��ت  امنی��ت  كلم��ه  از  خ��ود 
مث��ال:  به ط��ور  دارد.  متفاوت��ی 
ش��غل های   دارای  ك��ه  اش��خاصی 
پرخط��ر ازلح��اظ جس��می و جانی 
هس��تند امنی��ت ش��غلی را امنی��ت 
جانی تعری��ف می كنند، مثال اگر از 
یک پلیس بپرسیم قطعا ذهن آن در 
درج��ه اول ب��ه ای��ن س��مت رفت��ه و 
م��واردی مانند درگی��ری و یا حتی 
آس��یب هایی  كه خود یا همكارانش 
خ��ود  ش��غلی  زندگ��ی  ط��ول  در 
دیده ان��د را به یاد می آورد و در مورد 

آن صحبت می كند.

نوع دیگر از تعریف امنیت ش��غلی 
كه ش��اید درج��ه اول اهمی��ت را از 
دی��دگاه اكث��ر اف��راد  دارد امنی��ت 
اقتص��ادی اس��ت، بنای یک ش��غل 
اقتصاد آن است چه از دید كارفرما 
و چه از دی��د كارمند كه خود دارای 
زیرمجموعه های��ی اس��ت : اعتب��ار 
و  قرارداده��ا  ن��وع  ش��غل، 
استخدامی ها تا پرداخت هزینه ها و 
حقوق  و مزایا. اس��تخدام و رسمی 
ش��دن در یک ش��غل بعضا ب��ه افراد 
احس��اس امنیت می ده��د. امنیت 
اقتصادی درص��د باالیی از رضایت 
ش��غلی را تأمین  می كند. نمی توان 
منك��ر ای��ن ش��د ك��ه اولی��ن دلی��ل 
انتخاب هر شغل نیاز اقتصادی فرد 
و برآورد اقتصادی از شغل انتخابی 

آن است.

در تعریف بعدی از امنیت ش��غلی 
می توان به امنیت روانی و احساسی 
ش��غلی  ه��ر  قطع��ا  ك��رد،  اش��اره 

دغدغه ه��ا و تنش ه��ای  مخصوص 
از  بعض��ی  در  ام��ا  دارد،  را  خ��ود 
و  تنش ه��ا  ای��ن  درص��د  مش��اغل 
باالس��ت،  بس��یار  اس��ترس ها 
بخص��وص مش��اغلی ك��ه در محیط 
تعریف می شوند و مكان ثابتی برای 
آن در نظر گرفته نشده است و عمال 
تمام جامعه محل كار آن به حس��اب 
مانن��د  مش��اغلی  می آی��د؛ 
پزشكی،  فوریت های  تكنسین های 
پلیس ه��ا و. ای��ن تنش ه��ا در درجه 
و  آن  خان��واده  ف��رد،  خ��ود  اول 
درنهایت كل جامع��ه را درگیر خود 
خواه��د ك��رد؛ بنابرای��ن متصدیان 
تدبی��ر  ب��ه  موظ��ف  ش��غل ها  ای��ن 
تأمی��ن  راس��تای  در  راهكارهای��ی 
خ��ود  كارمن��دان  روان��ی  امنی��ت 
هستند تا بتوانند سالمت روانی در 

ابعاد گسترده تأمین كنند.

ممك��ن اس��ت ش��ما نی��ز تعاریف 
ارائ��ه   ش��غلی  امنی��ت  از  دیگ��ری 
دهید؛ اما ما می خواهیم در ادامه با 
توج��ه ب��ه تعاری��ف بی��ان ش��ده در 
پاراگ��راف قب��ل امنی��ت ش��غلی در 
فوریت ه��ای  تكنس��ین های  م��ورد 
پزشكی را بررس��ی كنیم. محل كار 
ب��رای ی��ک تكنس��ین، محی��ط آزاد 

ش��هری و ج��اده ای اس��ت و وظیفه 
دارد در هركجا و هر س��اعتی كه به 
حض��ورش نی��از ب��ود س��ریعا ب��رای 
كم��ک اق��دام نمای��د. پس ش��رایط 
ج��وی و محیط��ی تغیی��ری در این 
نمی كن��د.  ایج��اد  انجام وظیف��ه 
اس��اس  ب��ر  پزش��كی  فوریت ه��ای 
پروت��كل كاری كه ب��رای آن در نظر 

را  گرفته ش��ده بخش های مختلفی 
ش��امل می ش��ود و درجاه��ای ك��ه 
امكان نیاز به آن بیشتر تخمین زده 
می ش��ود باید حضور مستمر داشته 
باش��د و پایگاه هایی در این مكان ها 
تعبی��ه می ش��ود؛ مانن��د جاده های 
كارخانه ه��ای  حواش��ی  پرخط��ر، 
صنعتی، شیمیایی و آزمایشگاه ها، 
در س��طح ش��هرها، مكان های��ی كه 
فاصل��ه زی��ادی ب��ا بیمارس��تان ها و 
جاه��ای  دارن��د،  درمانگاه ه��ا 
خ��اص  مراس��م های  و  پرازدح��ام 

كشور...

در این شغل عالوه بر اینكه مكان 
خاص��ی ب��رای آن تعریف نش��ده در 
زم��ان خاصی هم  خدمت رس��انی، 
برای آن در نظر گرفته نشده است و 
در هر مكان و زمان تكنس��ین بدون 
در نظر گرفتن هی��چ پارامتری باید 
ب��ه وظیفه خود عمل كن��د؛ و حتی 
ش��رایط جوی كه باع��ث تعطیلی یا 
بعض��ی  در  كار  حج��م  ش��دن  ك��م 
مشاغل می شود، در این شغل تأثیر 
ترافی��ک  باع��ث  و  دارد  معك��وس 
مانن��د  می ش��ود؛  آن  در  ش��غلی 
تغییرات آب و هوای��ی )باران، برف 
و.( حوادث طبیعی: )س��یل، زلزله 

و.( حوادث غیرطبیعی )تصادفات، 
سقوط هواپیما و...(

ای��ن عدم حصار در م��كان و زمان 
قطع��ا باعث به وجود آمدن ش��رایط 
برای تكنس��ین ها می ش��ود.  ناامن 
مث��ال: اع��زام ب��ه  مأموریت ه��ای  
جاده ای  خلوت در نیمه شب ممكن 
اتف��اق  ی��ا  خط��ر  ه��ر  اس��ت 

آن ه��ا  انتظ��ار  در  غیرمنتظ��ره ای 
باش��د؛ و طبق گزارش های رسیده 
به مراكز تعداد این دسته از خطرها 
كم نیست و بارها و بارها تكنسین ها 
م��ورد آس��یب قرارگرفته ان��د. ی��ا بر 
اس��اس جغرافیا در بعضی استان ها 
این خطرات دامنه بیش��تری دارد. 
مثال در ش��هرهای م��رزی كه تعداد 
درگیری ها باالس��ت، یا ش��هرهایی 
كه ش��رایط جوی مناسبی ندارند و 
خیلی از ماه ها محیط��ی غبارآلود، 
مناط��ق  ی��ا  و  دارن��د  طوفان��ی 
كوهس��تانی. ی��ا می ت��وان ب��ه ی��ک 
مأموریت س��اده اش��اره كرد كه یک 
دس��تگاه آمبوالنس با دو تكنس��ین 
اعزام می شوند و در جابجایی بیمار 
بنابدالیلی مانند سنگین وزن بودن 
ش��خص و یا جابجایی بیمار در بین 
طبقات دچار آسیب هایی می شوند. 
اف��رادی  اولی��ن  تكنس��ین ها ج��زء 
هستند كه در صحنه ها حضور پیدا 
می كنن��د و ای��ن خ��ودش می تواند 
خطرآفری��ن باش��د. ی��ا در مواجه با 
كی��س ه��ای 42-10 )بیماره��ای 
اعص��اب و روان( ی��ا 34-10 )بیمار 
الكلی( در  مصرف كننده مشروبات 
اكث��ر م��وارد مش��كالتی ب��ه وج��ود 
می آی��د. از س��ری مش��كالت دیگر 

می توان ب��ه تصادفات اش��اره كرد، 
س��رعت عمل مهم تری��ن عنصر این 
شغل اس��ت. از عوامل اصلی نجات 
جان بیم��ار نیازمند كم��ک فوری و 
گاه��ی همین س��رعت باع��ث بروز 
تصادفاتی می ش��ود ك��ه حمایتی از 
آن ها نمی ش��ود و تكنس��ین ها بیمه 
ح��وادث ندارن��د و حت��ی از دالی��ل 
تصادفات می توان به آمبوالنس های 

فرسوده هم اشاره كرد. از خطرات 
دیگ��ر می ت��وان به اع��زام ب��ه بالین 
بیماران عفون��ی و امكان انتقال آن 
به تكنس��ین ها اش��اره ك��رد. ضمن 
پایگاه ه��ا  از  بعض��ی  در  اینك��ه 
بخصوص پایگاه های جاده ای محل 
تكنس��ین ها  اس��تراحت  و  اس��كان 
نامناس��ب ب��وده و ب��ا ع��دم تأمی��ن 
س��رمایش و گرمایش الزم و كافی و 

یا گزیدگی درگیر هستند.

بنابراین با در نظ��ر گرفتن چنین 
شرایط شغلی گزینه حمایت شغلی 
–بیمه ش��غلی- می تواند تا حدودی 
از حجم ای��ن ناامنی ها كم كند؛ اما 
ش��اخص های كلی مقررات حمایت 
دائ��م  قرارداده��ای  ب��رای  ش��غلی 
است، درحالی كه جمعیت زیادی از 
تعرفه های  اورژانس  تكنس��ین های 
ق��راردادی متفاوتی و با تبصره های 
مختل��ف دارن��د و تنها درص��دی از 
آن ها به صورت رس��می مش��غول به 
زی��ادی  تع��داد  و  هس��تند  كار 
موردحمای��ت ش��غلی كام��ل ق��رار 

نمی گیرند.

قطع��ا نمی توان هیجان و تنوع در 
این ش��غل را انكار ك��رد، اما آیا این 
هیجان جایگزین این حجم ناامنی 
می شود؟ چه تدابیری  برای تأمین 
امنی��ت روان��ی، اقتص��ادی، جانی 
تكنس��ین ها اندیشیده شده است؟ 
هر چه بیشتر این موضوع را بررسی 
ابع��اد  در  فرهنگ��ی  فق��ر  كنی��م 
مطرح شده بیشتر مشهود می شود. 
علت عدم ش��ناخت و ع��دم آگاهی 
اف��راد جامع��ه از وظای��ف اورژانس 
چیس��ت؟ دلیل برخورد نامناس��ب 
بعض��ی از اف��راد ب��ا تكنس��ین های 
فوریت های پزش��كی چ��ه می تواند 
باش��د؟ آی��ا ب��ه غی��ر این اس��ت كه 
بای��د  ش��غل  همی��ن  مس��ئولین 
فرهنگ سازی كنند و این اطالعات 
را ب��ه جامعه بدهند؟ مگ��ر نه اینكه 
مقدم��ه تأمی��ن س��المت در س��طح 
كالن در جامعه را فوریت های پیش 
تأمین می كند؟ چطور  بیمارستانی 
داش��ت  انتظ��ار  می ت��وان 
ح��د  ای��ن  ت��ا  ك��ه  تكنس��ین هایی 
تحت فشار كاری و روانی قرار دارند 
بتوانن��د وظیف��ه خ��ود را ب��ه نح��و 
احس��ن  انج��ام دهن��د؟ ب��رای این 
فرهنگ س��ازی عظیم، بسیج شدن 
جزءتری��ن ف��رد تا سیاس��ت گذاران 

كالن در جامعه موردنیاز است.

پدرم فرشته نجات است!
�������������������������������������������������������������������������������������������

زنگ كالس به صدا در اومد، باعجله با رضا رفتیم به س��مت خونه، 
تع��داد زیادی از ایس��تگاه های صلواتی كه برای ای��ام دهه محرم برپا 
ش��ده بود. تو راه مدرس��ه تا خون��ه فعالیت می كردن. م��ا هم كه این 
روزها دوس��ت داشتیم حسابی تو دسته های عزاداری خدمت كنیم و 
همچنین وقتی احس��اس مش��ترک بی��ن همه رو می دیدیم حس��ابی 
ذوق می كردی��م. با رضا قرار گذاش��ته بودیم هر ش��ب بریم حس��ینیه 
محله و با اجازه حاج مرتضی )خادم حس��ینیه( مسئولیت پذیرایی از 
ع��زاداران اباعبدالل��ه )ع( رو به عهده بگیریم. هر ش��ب حدود 7:30 
س��اعت با بابای رضا می رفتیم حس��ینیه و معموال تا ساعت 11 شب 
اونجا خدمت می كردیم. همه چی خوب بود ولی یه موضوعی بود كه 
م��ن رو آزار م��ی داد اون��م اینكه كمت��ر پیش میوم��د بابام با م��ا بیاد. 
روزهایی كه شیفت بود جای خود و روزهایی كه استراحت داشت، یا 
مش��غول كار خونه می ش��د یا وقت فیزیوتراپی داش��ت واسه كمر و پا 
دردش. این مش��كل هم تو حین كار واسش پیش اومده بود. دو سال 
پیش در عملیاتی كه واس��ه یک س��انحه تصادف اتوبوس اعزام ش��ده 
بود به علت فش��ار زیادی كه به خودش آورده بود دیس��ک كمر گرفته 
ب��ود و زان��وش آس��یب دیده ب��ود؛ ولی ب��از ت��و مرك��ز اورژانس 115 
همچنان باعالقه زیاد فعالیت می كرد. دوست داشتم كارش رو عوض  
كن��ه، مثل بابای رضا كه هرروز صبحانه و ناهار رو باهم میخورن و هر 
ش��ب پدرش خونه هست و وقت زیادی واسه پسرش داره. ولی وقتی 
در ای��ن مورد باه��اش صحبت می كردم از عالق��ه و خدمت به مردم و 
عش��قی صحبت می ك��رد كه چندان ب��رام ت��ا اون روز معنای خاصی 

نداشت.

محرم به روز هفتم رس��یده بود و قرار گذاش��ته بودیم كه بعد از اذان 
دس��ته عزاداری حس��ینیه ما تو محل��ه حركت كنه و تا مس��جد محله 
باالتر مراسم زنجیرزنی رو اجرا كنیم. خوشحال بودم حداقل امشب 
روز اس��تراحت بابا هست و میتونه با مامان بیاد و كنار پدر و مادرهای 
دیگه دس��ته ما رو تماش��ا كنن. بعدازظهر تمام طول مسیر مدرسه تا 
خونه رو دویدم تا زود به بچه های حس��ینیه ملحق بش��م. به خونه كه 
رس��یدم، كلید انداخت��م و در روباز كردم، با حی��رت دیدم بابام لباس 
فرم پوش��یده و آماده رفتن ش��ده. با تعجب و ناراحتی پرس��یدم: بابا 
كجا داری میری؟ مگه امروز استراحت نیستی؟ لبخندی زد و گفت: 
درس��ته، اس��تراحت ب��ودم ول��ی یك��ی از هم��كارام همس��رش وقت 
زایمانش ش��ده و بدحاله واسش مقدور نیست بره پایگاه. با ناراحتی 
گفتم: چرا تو؟ یعنی كس��ی غیر از تو نبود؟ امش��ب كه دسته میخواد 
بیاد بیرون باید بری؟ آخه این چه ش��غلیه؟ لبخند زد و نزدیک اومد، 
س��رم رو ب��ا دس��تاش گرفت، پیش��ونی ام رو بوس��ید و گفت: پس��رم، 
اینج��وری قضاوت نكن، ت��و عزادار اهل بیت )ع( هس��تی پس به این 
چیزا فكر نكن. مامان هم كه اومده بود واس��ه بدرقه بابا، خواست كه 
م��ن رو آروم كنه. اصال دوس��ت نداش��تم دیگه چیزی بش��نوم. بدون 
خداحافظی رفتم تو اتاقم و به ش��ب فكر كردم، اصال دوست نداشتم 

به حرف های بابام فكر كنم؛ فقط می خواستم امشب با من باشه.

همه تو حس��ینیه جمع شدیم و دسته با نظم خاص خودش حركت 
ك��رد. وقتی بین راه پدر و م��ادر رضا رو دیدم یاد باب��ام افتادم. بغض 
گل��وم رو گرفته بود ولی س��عی می ك��ردم بهش فكر نكن��م. تقریبا به 
مس��جد رس��یده بودیم كه حاج مرتض��ی )خادم حس��ینیه( صدا زد: 
س��جاد ج��ان، بی��ا كمک ك��ن از ماش��ین ممد آق��ا كابل و س��یم های 
آمپلی فای��ر رو جم��ع كنیم. س��ریع رفتم باال وانت و مش��غول ش��دم. 
خ��ودش هم رفت س��راغ موتورب��رق. چند لحظه بعد ص��دای جرقه و 
پرت ش��دن حاج مرتضی از كنار ماش��ین حواس هم��ه رو به خودش 
جلب كرد. مردم با دلهره اومدن دورش رو گرفتن و متوجه ش��دن كه 
دچار برق گرفتگی ش��ده و پیرمرد بیچاره به س��ختی نفس میكشه. با 

صدای بلند گفتم: توروخدا یكی با 115 تماس بگیره.

صدای آژیر آمبوالنس از دور ش��نیده می ش��د با رسیدن آمبوالنس 
دور پیرم��رد رو خل��وت ك��ردن و متوجه ش��دن دیگه نفس نمیكش��ه. 
گری��ه ام گرفته ب��ود و حس��ابی به هم ریخته ب��ودم. همكاره��ای پدرم 
خیلی س��ریع و دقیق شروع به معاینه كردن و بالفاصله عملیات احیا 
رو شروع كردن. شاید بیست دقیقه مشغول بودن كه یک دفعه یكی از 
تكنسین ها با لبخند به همكارش نگاه كرد. همكارش با دیدن لبخند 
او چشماش برقی زد و گفت: الحمدالله و چیزی زیر لب زمزمه كرد. 
برانكارد رو آوردن و پیرمرد را به بیمارس��تان ب��ردن. مادرم كه تازه از 
موضوع باخبر ش��ده بود نزدیكم ش��د و وقتی حالم رو دید بغلم كرد و 
گفت: خداروش��كر همكارای پدرت رس��یدن و تونس��تن حاجی رو از 

مرگ حتمی نجات بدند.

اون لحظ��ه تمام صحنه های بعدازظهر كه پ��درم رو دیده بودم مثل 
یک فیلم جلوی چشم میومد. خیلی پشیمون بودم كه اون برخورد رو 
با پدرم داش��تم. دوست داشتم همون لحظه باهاش صحبت كنم، اما 
روم نمی شد. رضا كه دست كمی از من هم نداشت اومد كنارم و آروم 
به��م گفت: س��جاد، هم��كارای بابات ج��ون حاج مرتض��ی رو نجات 
دادن. اون��ا مثل فرش��ته نجات بودن. حرف های رضا تو ذهنم واس��ه 
همیش��ه ثبت ش��د و معنی عش��ق و فداكاری كه بابا می گفت را درک 

كردم.

صفحه   9
 فرهنگی

مقاله فرهنگی

 فرخنده آشوری
      روزنامه نگار

جوانه ها

موعود معرفاوی 
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 آبادان

خدمات پوششی اورژانس 115 فسا؛ برای بزرگ ترین تعزیه میدانی کشور
مركز اورژانس 115 فس��ا در مراس��م تعزیه این شهرس��تان، با یک دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس و سه دس��تگاه آمبوالنس خدمات پوششی خود را ارائه نمود. 
یوسف علیپوریان مدیر روابط عمومی اورژانس 115 فسا ضمن اعالم این خبر افزود: تعزیه صحرارود فسا بزرگ ترین تعزیه میدانی در كشور است كه به همت 
مردم فس��ا در چند س��ال گذش��ته در ایام عاشورا در حال برگزاری است. در این تعزیه، كه هرساله با اجتماع چند ده هزارنفری مردم روبروست، اورژانس 115 
فسا همه ساله حضوری پررنگ داشته و نسبت به ارائه خدمات به عزاداران حسینی تمام كوشش خود را نموده است. وی در پایان ابراز داشت: مراسم امسال 

بدون هیچ گونه مشكل قابل گزارشی برگزار شد و حضور اورژانس 115 مایه آرامش و دلگرمی مردم شریف فسا و مسئولین شهرستان بود.
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اس��تان بوشهر از اس��تان های جنوبی ایران و 
هفدهمی��ن اس��تان ب��زرگ كش��ور ب��ه لح��اظ 
مساحت است، این استان به علت قرار گرفتن 
در س��احل استراتژیک خلیج فارس، صادرات و 
واردات دریای��ی، صنعت صیادی، وجود ذخایر 
نفت و گاز )پارس جنوبی و شمالی(، كشاورزی 
و نخ��ل داری و وج��ود نی��روگاه هس��ته ای از 
اهمیت راهبردی و اقتصادی برخوردار است  ؛ 
به گونه ای كه پایتخ��ت انرژی ایران لقب گرفته 
است. مردم بوشهر از اولین ایرانیانی بودند كه 
با مجله و روزنامه آشنا شدند. یكی از نخستین 
شهرهایی كه كارخانه چاپ سنگی را وارد كرد، 
بوش��هر بود. ش��اید همین عامل است كه نگاه 
این م��ردم را به نوش��تن و ثبت وقای��ع متفاوت 

ك��رده اس��ت؛ مس��تندات مكت��وب، یك��ی از 
م��واردی اس��ت كه می تواند س��یر صع��ودی یا 
نزول��ی فعالیت ها را به خوبی به تصویر بكش��د. 
ای��ن مهم س��ال ها در مركز مدیری��ت حوادث و 
فوریت های پزشكی استان بوشهر به عنوان یک 
اصل در تمامی واحدها اجراشده است. نمونه 
بارز آن كتابچه زلزله دشتی در آینه رسانه است 
كه مجموعه ای خبری از انعكاس اخبار مربوط 
ب��ه كارگ��روه تخصص��ی بهداش��ت و درمان در 
ح��وادث غیرمترقبه دانش��گاه در س��ایت های 
داخل��ی و خارج��ی اس��ت، ش��ما می توانی��د 
بامطالعه این مستند، اطالعات جامعی  ازآنچه 
كه طی چند روز زلزله رخ داده اس��ت به دس��ت 
آوری��د. ای��ن مجموع��ه هم��كاری رس��انه ها در 

آگاه س��ازی جامعه علی الخص��وص در حوادث 
ناگ��وار نمایان می رس��اند. كتابچ��ه عملكردی 
مركز، مجموعه دیگری است كه تمامی اعضای 
ستادی و عملیاتی فوریت های پزشكی استان 
در ن��گارش آن س��هیم هس��تند و درواق��ع بیان 
خالصه ای از عملكرد هر واحد است، كه توسط 
واح��د آم��ار و انفورماتیک گ��ردآوری و ویرایش 
ش��ده و در دو دوره زمانی شش ماهه و یک ساله 
به چاپ می رسد. ازجمله مستندات دیگری كه 

می توان در این زمینه از آن ها یاد كنیم:
- مدیریت دانش��گاه علوم پزشكی بوشهر در 
زلزل��ه شهرس��تان دش��تی )كاری از كارگ��روه 
ح��وادث  در  درم��ان  و  بهداش��ت  تخصص��ی 

غیرمترقبه(

- گ��زارش عملكرد ق��رارگاه پرتوی��ی )رافع( 
استان بوشهر – كارگروه انتقال مصدوم

- گ��زارش مانور هفته ملی مصونیت و ایمنی 
در برابر زلزله و بالیای طبیعی

- گ��زارش عملكرد مركز مدیری��ت حوادث و 
فوریت های پزش��كی اس��تان در س��فر ریاست 

محترم جمهور جناب دكتر روحانی
- گزارش ثبت و تحلیل آس��یب های ناشی از 
حوادث مربوط به ش��ب چهارش��نبه آخر س��ال 
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- گزارش عملكرد نوروز 1394

م��ردم  میهم��ان  شهربه ش��هر،  دوم  گام  در 
خونگ��رم و مهمان ن��واز بوش��هر بودم. بوش��هر 
شبه جزیره ای اس��ت كه خلیج همیش��ه فارس 
در آغوش��ش كش��یده اس��ت."بندر ن��ادری" با 
تاریخ��ی پرفرازونش��یب، "بن��در لی��ان" ك��ه از 
دیرب��از كیان خلی��ج تا ابد فارس را س��ند بوده 
اس��ت. بندر لی��ان با ن��ام كنونی بوش��هر مركز 
استان ساحلی بوش��هر با احداث اولین پایگاه 
اورژان��س در س��ال 1358 به جمع ش��هرهای 
دارای پای��گاه اورژان��س پیوس��ت. رفته رفته و 
خصوصا طی دهه هفتاد تمام شهرهای استان 
ب��ا اح��داث پایگاه های اورژانس گام در مس��یر 

خدمت گذاشتند.

مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی 
بوشهر با مدیریت دكتر عبدالرحیم دادجو، در 
ح��ال حاضر 33 پای��گاه ج��اده ای، 11 پایگاه 
ش��هری، ی��ک پای��گاه اورژانس هوای��ی و یک 
دستگاه اتوبوس آمبوالنس دارد كه سهم شهر 

بوشهر، سه پایگاه و چهار كد فعال است.

طی گفت وگ��و با دكتر دادج��و اولین چیزی 
كه در مورد شخصیت خود آقای دكتر دریافتم 
عالقه قلبی و زیادش��ان نس��بت ب��ه كار و امور 
اورژانس اس��تان بود. این مس��ئله باعث شد از 
س��ن مدیریت ش��ان بپرس��م. دكت��ر دادجو در 
جواب سؤالم سال های مدیریتش را به دو دوره 
ده و شش ساله تقسیم كرد؛ 1375 تا 1385 و 
از 1391 ت��ا ب��ه ام��روز. دكت��ر دادج��و فاصله 
مرك��ز  در  را  مدیریت��ش  دوره  دو  شش س��اله 
اورژان��س بوش��هر به عن��وان مس��ئول آم��وزش 
مشغول بوده است و به گفته خودش تجاربش 

را در اختیار جوان ترها گذاشته است.

دكت��ر دادج��و ك��ه فارغ التحصیل دانش��گاه 
ش��یراز )1372( اس��ت، بزرگ تری��ن مش��كل 
گریبان گیر اورژانس كش��ور را نداشتن چارت 
)در  می دان��د  كارآم��د  و  مناس��ب  س��ازمانی 
گفت وگ��و با همكاران ش��اغل در مرك��ز پیام و 
گالیه شان به خاطر نبود همین چارت مناسب 
متوجه ش��دم ك��ه ظاهرا ش��كایات كوچک هم 
به جای رسیدگی اولیه در خود مركز اورژانس 
115 ب��ه هیئت تخلفات دانش��گاه ارجاع داده 
می ش��ود.( و مهم ترین معضل اورژانس بوشهر 
را عدم تخصیص بودجه مناس��ب برای توسعه 
اورژان��س در مناطق مختلف اس��تان، علیرغم 
بهره من��د ب��ودن اس��تان از منابع سرش��ار گاز 
)پ��ارس جنوبی( بی��ان كرد و گف��ت: از برنامه 
پنجم توسعه، تعداد هشت پایگاه عقب هستیم 
و تاكن��ون برای ایجاد پای��گاه اورژانس دریایی 
علیرغ��م دس��تور اس��تاندار، ب��ه دلی��ل همان 
مش��كل تأمی��ن اعتب��ار نتوانس��ته ایم كاری از 

پیش ببریم.

در ادامه دكتر دادجو یكی دیگر از مشكالت 
پیش روی��ش را این گونه ش��رح داد: برد كوتاه 
پ��رواز بالگ��رد )150 كیلومت��ر( یك��ی دیگر از 
مشكالت اورژانس اس��ت كه خدمت رسانی را 
مح��دود می كند؛ به طور مث��ال پارس جنوبی – 

یك��ی از اس��تراتژیک ترین مناطق كش��ور- در 
شعاع پرواز بالگرد اورژانس بوشهر قرار ندارد و 
اگ��ر در ای��ن منطق��ه اتفاق��ی بیفت��د بالگ��رد 

نمی تواند كمک كننده باشد.

بوش��هر حدود 909 كیلومت��ر مرز آبی دارد و 
و   " جاش��و   " اكث��را  اس��تان  بن��ادر  س��اكنان 
ماهیگیرند ، حضور جاش��وها و ماهیگیرها در 
دری��ا ب��دون مخاطره هم نیس��ت و جای خالی 
پای��گاه اورژان��س دریایی، خصوص��ا در مواقع  
توفان بیش از هرزمانی احساس می شود. این 
خأل را تكنس��ین های پرتالش اورژانس بوشهر 
با ازخودگذشتگی و ایثارشان پركرده اند. طی 
صحبت هایی كه با مدیر مركز بوش��هر و معاون 
عملی��ات و همچنین مس��ئول پای��گاه امداد و 
نجات دریایی هالل احمر داش��تم متوجه شدم 
كه متولی امداد و نجات در دریا، سازمان بنادر 
جمعی��ت  ه��م  اگ��ر  اس��ت.  كش��تی رانی  و 
هالل احم��ر، پای��گاه دارد و در دری��ا فعالی��ت 
می كن��د به دلی��ل عقد تفاهم نامه ایس��ت كه با 

سازمان بنادر و كشتی رانی داشته است.

در ادام��ه دكت��ر دادجو از تج��ارب خودش و 
مجموعه اورژانس 115 بوشهر گفت. برداشتم 
از نزدیک به دو ساعت گپ و گفت صمیمانه با 
و  ح��وادث  مدیری��ت  مرك��ز  س��اله   54 مدی��ر 

فوریت های پزش��كی استان بوشهر این بود كه 
دكت��ر دادج��و جل��ب رضای��ت كاركنان��ش را 
مهم تری��ن عام��ل كس��ب موفقیت ه��ای دیگر 

می داند.

مدی��ر بوش��هری اورژان��س بوش��هر از اولین 
روزه��ای پذی��رش ای��ن مس��ئولیت این گون��ه 
یادك��رد: روزه��ای اول از گوش��ه كنار ب��ه م��ن 
می گفتن��د: ))در اورژانس خیلی حواس��ت را 
جمع كن! این 20 نفر گانگستر هستند!(( من 
ب��ه این حرف ها توجه نك��ردم و در اولین اقدام 
آن بیس��ت گانگس��تر را جمع ك��ردم، پای درد 
دلشان نشستم و اساسی ترین نیازشان را پیدا 
ك��ردم و به آن نیاز كه تنها توجه و دیده ش��دن 

بود به طرز شایس��ته ای پاس��خ گفت��م؛ چراكه 
كاركنان قدیم��ی اورژانس با كمب��ود امكانات 
به واقع ایثار و ت��الش می كردند ولی هیچ كس 
آن ها را نمی دید. بعدازاینكه نیازهای ش��ان را 
رفع كردم و در مس��ئله معیشت شان هم دقیق 
شدم و معوقه های شان را پرداخت كردم؛ پس 
از انجام این اقدامات  تبدیل شدیم به حامیان 
یكدیگر در همه حال! و این مس��ئله باعث شد 
كه همان كس��انی كه به كاركنان زحمت كش و 
ایثارگ��ر اورژانس بوش��هر لقب گانگس��تر داده 
بودند متوجه اشتباه ش��ان ش��وند و آن بیست 

نفر مورد توجه قرار بگیرند و سربلند بمانند.

از دیگ��ر نق��اط ق��وت دوران مدیری��ت دكتر 
دادج��و، مدی��ر اورژانس بوش��هر، می ت��وان به 
افزای��ش هفت برابری تع��داد پایگاه ها طی ده 
سال و تقسیم كار بین دو معاونت اداری- مالی 
و عملی��ات باق��درت تصمیم گیری و اس��تقالل 
اش��اره ك��رد. ای��ن نكت��ه را ه��م نبای��د از قل��م 
انداخ��ت ك��ه ط��ی س��ه س��ال تبدی��ل پانزده 
كانكس ب��ه س��اختمان، همت��ی مثال زدنی را 
طلب می كند. 6/1 ریشتر زلزله دشتی در 20 
فروردین س��ال 1392 تهدیدی بود كه با توان 
مجموع��ه اورژان��س بوش��هر به فرص��ت تبدیل 
ش��د. دكتر دادجو: ما موفق شدیم در كمتر از 
دو س��اعت 24 آمبوالنس در منطق��ه زلزله زده 

داش��ته باش��یم )س��اختمان پای��گاه اورژان��س 
ش��مبه كه كان��ون زلزله بود تخریب ش��ده بود( 
زلزل��ه،  كان��ون  ب��ه  بیمارس��تان  نزدیک تری��ن 
بیمارستان خورموج بود. از ساعت 16:22 كه 
زلزل��ه رخ داد تا س��اعت 21 همان ش��ب تمام 
مصدوم��ان در بیمارس��تان خورم��وج در ح��ال 
م��داوا بودند. با تخلیه كام��ل منطقه، عملیات 
انتقال با اولویت تریاژ به بوش��هر آغاز ش��د و در 
كمتر از س��ه س��اعت، تمام مصدومان به مركز 
اس��تان منتق��ل ش��دند و س��اعت دو بام��داد 
اورژانس بیمارستان ها  كامال خالی بود و تمام 
مصدومان در بخش ها بستری  شده بودند. این 
كار ب��زرگ ب��دون كمک اس��تان های دیگر بود 
اورژان��س  مس��افت،  بع��د  دلی��ل  ب��ه  چراك��ه 

استان های فارس و خوزستان زمانی به بوشهر 
رسیدند كه ما كارمان را تمام كرده بودیم.

دكت��ر دادجو در م��ورد برنامه ه��ای پیش رو 
گف��ت: توس��عه آم��وزش و همچنی��ن تأمی��ن 
تجهی��زات موردنیاز پایگاه ه��ا و آمبوالنس ها تا 
آنج��ا كه نیازمان كامال مرتفع ش��ود در اولویت 
قرار دارد. مس��ئله مهم دیگ��ری كه وجود دارد 
برچیدن كانكس هاست. برنامه بعدی كه حائز 
اهمیت اس��ت س��وای دپ��و ك��ردن تجهیزات، 
ایج��اد تعام��ل و هم��كاری بین س��ازمان های 

همكار در امر امدادرسانی است.

ط��ی بازدی��دی ك��ه از واحده��ای مختل��ف 
اورژانس بوشهر، با علیرضا پور شمس، معاون 
فنی-عملیاتی، داشتم در كنار گفت وگو راجع  
به مسائل مختلف و كمبودها و نیازها، در مورد 
رابط��ه كاركنان و مدیر مركز هم پرس��یدم؛ پور 
ش��مس دراین باره گف��ت: درب باز اتاق رئیس 
نش��انگر ع��دم وجود فاصل��ه بی��ن كارمندان و 
مدیر اس��ت. دكت��ر دادجو از مع��دود مدیرانی 
است كه با كارمندان رابطه پدر و فرزندی دارد 
و گواه این مطلب هم این اس��ت كه كارمندان 
اورژانس بوشهر خصوصا خانم ها دكتر دادجو 
را " آق��ای پ��در " ص��دا می زنن��د! درمجموع��ه 
اورژانس بوشهر، نظم یک اصل است؛ ولی كار 
در فض��ای صمیمی و دوس��تانه باعث افزایش 

بهره وری شده است.

در بازدید از اورژانس بوش��هر به پایگاه شهید 
زاهدی بوش��هر سری زدم و با همكاران حاضر 
آقای��ان  نشس��تم.  گفت وگ��و  ب��ه  ش��یفت  در 
چاه ش��وری و احم��دی از مشكالت ش��ان در 
تنه��ا عك��س  و  پای��گاه كوچک ش��ان گفتن��د 
یادگاری آخر صحبت مان نقش خاطره شد.در 
انتهای گپ و گف��ت صمیمی مان با آقای پدر، 
در م��ورد نش��ریه ه��م پرس��یدم؛ دكت��ر دادجو 
هرچ��ه لطف داش��ت نس��بت ب��ه بن��ده و دیگر 
گف��ت:  و  نم��ود  اب��راز  نش��ریه  در  هم��كاران 
اعتق��اددارم ك��ه باید حمایت ش��وید. از طریق 
این نش��ریه می ت��وان ارتقا مجموع��ه اورژانس 
115، جلب نظر مدیران كش��وری و اس��تانی، 
پیگیری در خصوص بهره مند شدن كارمندان 
از مزایای مش��اغل س��خت و ... را به سرانجام 
رس��اند. در سفرم به بوش��هر خوش اقبال بودم 
ك��ه آن چن��ان طع��م هوای ش��رجی جن��وب را 
نچشیدم، ولی مشقت كار در گرما و شرجی را 
می شناس��م. در پایان از زحم��ات و تالش های 
خانم یوسفی نیا، مدیر روابط عمومی اورژانس 
بوش��هر ك��ه اس��باب این س��فر را فراه��م كرد، 
از مهمان ن��وازی  تش��كر می كن��م. همچنی��ن 
حقیق��ی دكت��ر دادج��و، علیرضا پور ش��مس، 
س��ید جالل هاشمی، مس��ئول نقلیه اورژانس 
بوشهر و دیگر عزیزانی كه در این سفر دو روزه 

بنده را تحمل نمودند، تشكر می كنم.

دکترعبدالرحیم دادجو
رئیس اورژانس 115 استان بوشهر

ل��زوم توج��ه وی��ژه به 
پایتخت انرژی ایران

ازنظر صاحب��ان علم  بح��ران 
گوناگون��ی  تعاری��ف  مدیری��ت 
درهم ریختگ��ی  مانن��د  دارد، 
شدید زیست محیطی و روانی - 

اجتماع��ی كه بس��یار فرات��ر از ظرفی��ت انطباقی جامعه مبتال اس��ت 
)سازمان بهداشت جهانی( یا لحظاتی ناپایدار كه تصمیم گیری، خیر 
یا ش��ر ب��ودن آن موقعی��ت را تعیین می كند )دیكش��نری وبس��تر( یا 
وضعیت��ی اس��ت ك��ه اداره آن از امكانات یک جامعه فراتر اس��ت و به 
كمک های خارج از جامعه نیاز باشد )دكتر شهرام عملداری- جامعه 
آماده( یا حادثه ای كه به طور طبیعی و یا توسط بشر به طور ناگهانی و 
ی��ا به ص��ورت فزاینده به وجود می آید و س��ختی و مش��قتی به جامعه 
انس��انی به گون��ه ای تحمیل نماید كه جهت برط��رف كردن آن نیاز به 
اقدامات اساسی و فوق العاده باشد )سازمان پدافند غیرعامل(. ولی 
چیزی كه در همه تعاریف دیده می شود و می توان نتیجه گرفت، این 
اس��ت كه در زم��ان بح��ران حادث��ه ای رخ داده، كه فرات��ر از امكانات 
موجود است و باید از امكانات مناطق اطراف كمک گرفت. حال اگر 
این حادثه بسیار بزرگ باشد، می تواند تبدیل به یک فاجعه ملی شود 
ك��ه كمک های موردنیاز فراتر از امكانات مناطق اطراف اس��ت و باید 
به صورت ملی و كش��وری كمک ارس��ال گردد كه این كمک به صورت 
تجهی��زات رفاه��ی – تخصص��ی و نیروی انس��انی ماهر اس��ت. بدین 
منظور چند سالی اس��ت، كه در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی در 
كش��ور ما تقس��یم بندی هایی صورت گرفته اس��ت و كه كشور را به 9 
قطب تقس��یم بندی ك��رده و یک اس��تان را مركز قطب ب��ا امكانات و 
تجهیزات بیش��تر مجهز كرده و چند اس��تان دیگر را زیرمجموعه این 
قط��ب قرار داده  تا در مواقع بحرانی از امكانات قطب اس��تفاده الزم 
صورت پذیرد. در این راستا مركز فارس در این منطقه به عنوان مركز 
قط��ب و اس��تان های بوش��هر، كهگیلوی��ه و بویراحمد و هرم��زگان را 
زیرمجموع��ه قطب قرار داده اند. حال اگر دقیق تر به اس��تان بوش��هر 
بنگریم، می بینیم كه اس��تان بوشهر بعد از پایتخت، استراتژیک ترین 

استان كشور است زیرا:

1- وج��ود 24 فاز پارس جنوب��ی كه حدود 18 فاز ب��ه بهره برداری 
رسیده و هر ش��ش فاز دیگر در آینده نزدیک به بهره برداری خواهند 
رس��ید كه به لحاظ تعاریف صنعتی: هر فاز خود شامل یک مجموعه 

صنعتی است.

2- وجود 12 فاز پتروشیمی كه همگی فعال است.

3-  فاز پارس شمالی كه در آینده به مناطق صنعتی استان افزوده 
خواهد شد و در مرحله مطالعاتی است.

4- نی��روگاه اتمی 1000 مگاواتی بوش��هر كه در آین��ده 3 نیروگاه 
دیگر به آن اضافه خواهد شد.

5- جزیره خارک كه 95% نفت كشور از این جزیره صادر می شود.

6- پاالیشگاه گاز فجر جم.

7- سویچینگ بحرگان.

8- چند هزار كیلومتر لوله كشی گاز زیردریا و روی خشكی.

9- وجود پایگاه های نظامی ارتش و سپاه.

10- بیش از 900 كیلومتر مرز آبی با كشورهای خارجی.

وجود این طرح ها باعث ش��ده كه عسلویه بوشهر، به عنوان پایتخت 
انرژی كشور لقب بگیرد. حال در چنین شرایطی، در لحظات بحران 
باید منتظر كمک از قطب فارس باش��یم ك��ه بیش از 300 كیلومتر با 
مركز اس��تان و با مناطقی مانند دیلم و عسلویه بیش از 500 كیلومتر 
فاصل��ه وج��ود دارد. آی��ا ب��ا ای��ن فاصل��ه می توان چش��م امی��دی به 
كمک ه��ای قطب داش��ت؟ در زمین لرزه س��ال 92 منطقه دش��تی، 
كمک های قطب زمانی به بوش��هر رس��ید كه همه چیزتمام شده بود. 
فاصل��ه بوش��هر و ف��ارس ش��امل 5 دهنه تونل اس��ت و بی��ش از 100 
كیلومتر آن كوهستانی است، كه ریزش كوه در هر نقطه كوهستان و 
ی��ا تونل كه باره��ا اتفاق افت��اده، به راحتی می تواند ارتباط بوش��هر و 
فارس را قطع كند و حتی بالگرد در اختیار ما نیز به علت محدودیت 
150 كیلومت��ری برای پرواز، نمی تواند كل طول اس��تان را پوش��ش 
دهد. حال تنها راه حل موجود اعالم بوش��هر به عنوان یک قطب ویژه 
است. مزایای قطب ویژه برای استانی كه پایتخت انرژی كشور است 

شامل:

1- جلب توجه مسئولین استانی و كشوری به استان بوشهر.

2- جلب تجهیزات و اعتبارات در حد یک قطب ویژه.

3- ش��ركت این اس��تان در تصمیم گی��ری كالن كش��وری درزمینه 
بحران.

4- جلب توجه مدیران اس��تان جهت تخصیص اعتبارات بیش��تر به 
بحران و پدافند غیرعامل.

5- امكان دادن كمک از بوشهر به جزیره های مجاور كه امید است 
نوش داروی بعد از مرگ سهراب نباشد.

یادداشت

زهرا یوسفی نیا
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 بوشهر

گزارش

علیرضا دهقانی
روزنامه نگار

یادداشت مدیران حوادث

صعود تکنسین های اورژانس استان اردبیل به سومین قله بلند ایران
ب��ه گزارش روابط عمومی مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��كی اس��تان اردبیل؛ در ادامه برنامه های ورزش��ی مرك��ز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزش��كی اردبیل، تكنس��ین های استان، به قله سبالن صعود كردند. محمدی به نقل از كاظم فوالدی، مسئول كمیته ورزشی گفت:این كمیته باهدف حفظ 
آمادگ��ی جس��مانی و روحی��ه همكاری در كاركنان، اقدام ب��ه برگزاری اردوهای ی��ک روزه و دوروزه؛ ازجمله پیاده روی های طوالن��ی ، اقامت در جنگل های 
حیران و كوه نوردی نموده است. برگزاری مسابقات ورزشی بین پایگاه ها در شش ماهه دوم سال از برنامه های این كمیته است. الزم به ذكر است تیم والیبال 

اورژانس 115، رتبه اول مسابقات كاركنان دانشگاه علوم پزشكی اردبیل و تیم فوتسال، مقام دوم را از آن خود نمودند.

مردمان پایتخت انرژی ایران؛ اولین ها در روزنامه نگاری!

دکتر دادجو:

به من گفتند تکنسین های اورژانس گانگستر هستند! 
     آقای پدر در بیستمین سال حضورش در اورژانس بوشهر به ستون شهربه شهر آمد. 

سفرنامه یک.یک.پنج –  قسمت دوم - بوشهر
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
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چهارمین کارگاه آموزشی آمبوالنس هوایی در مازندران برگزار شد
����������������������������������������������������������������������������������������

با توجه به اولویت راه اندازی و به كار گیری اورژانس هوایی، در حوزه سالمت و همچنین افزایش پایگاه های 
آمبوالن��س هوای��ی از 5 پایگاه به 18 پایگاه و نیاز به آموزش ویژه پرس��نل مربوط در زمینه آخرین فرایندهای 
مرتبط به فعالیت آمبوالنس هوایی در سطح كشور، این كارگاه سه  روزه در تاریخ 7 لغایت 9 مهر 94، در هتل 
س��االر دره س��اری اس��تان مازندران برگزار شد. در این كالس آموزش��ی كه 60 نفر از همكاران امداد هوایی 
كش��ور حضور داش��تند، س��خنران روز اول، كاپیت��ان كریمی، اس��تادخلبان بالگرد 212 ناج��ا، در خصوص 
آش��نایی با بالگرد، آیرودینامیک و چگونگی پرواز آن، آش��نا نمودن پرسنل امداد هوایی با بالگرد و چگونگی 
ق��رار دادن مصدوم در آن، نحوه دور ش��دن و نزدیک ش��دن به بالگرد صحبت كردن��د. همچنین در خصوص 
هواشناسی و  آشنایی با محدودیت های هواشناسی در پرواز بالگرد به نكاتی اشاره كرد. آموزش نقشه خوانی 
از دیگر مباحثی بود كه در این كالس مطرح ش��د. هدف از آموزش نقش��ه خوانی توجیه نمودن پرسنل امداد 
با منطقه ای كه در آن قرارگرفته اند و  پیشگیری از وارد شدن به مسیر اشتباه است. آقای سعیدی، سرپرست 
امداد هوایی اورژانس تهران، از دیگر مدرس��ین این دوره بود كه در مورد ایمنی پیرامون بالگرد، بارگیری و 
مارش��الینگ صحبت نمود. در روز دوم نیز همكاران در 5 كارگاه ش��ركت كرده اند. كارگاه خروج اضطراری، 
توس��ط آقای دكتر نوری، كارگاه نوار قلب توس��ط آقای دكتر واعظی، كارگاه احیاء توسط آقای دكتر حقی، 
كارگاه مدیریت راه هوایی توسط آقای دكتر عبداللهی و كارگاه مدیریت و انتقال توسط آقای دكتر محمدی 
برگزار ش��د. همچنین آقای دكتر فرزاد بزرگی در خصوص آخرین دستاوردهای احیای قلبی ریوی مطالبی 
بیان كرد. آقای جوادی فر نیز در خصوص عالیم، گره ها و راپل در روز دوم صحبت نمود. سخنران روز سوم 
ای��ن همای��ش نیز آقای دكتر س��رور بود ك��ه در خصوص اصول انتق��ال هوایی و مروری بر دس��تورالعمل ها و 

فرایندها، مطالبی را برای حضار بیان كرد.

گزارش

زکریا اشک پور 
مدیر روابط عمومی  اورژانس 115 مازندران

نصب چادر امدادی اورژانس 115 در یزد
ب��ه گ��زارش روابط عمومی مركز اورژانس 115 یزد، مصادف با محرم حس��ینی، برای جلوگیری از بروز حوادث و مش��كالت ت��ردد آمبوالنس، چادر امدادی 
اورژانس 115، در هیئت ها و محالت پرتردد احداث شد. ملک ثابت افزود: با به كارگیری تكنسین های هر محله، كیفیت امدادرسانی را به حداكثر رسانده و 
در زم��ان حادث��ه باوجود چنی��ن چادرهای امدادی كاركنان با تجهیزات كامل در محل حاضرش��ده و در صورت لزوم، آمبوالنس ب��ه محل اعزام می گردد. وی 
گفت: حضور پزشكان افتخاری در چادرها جهت ویزیت بیماران، كنترل قند و فشارخون و مشاوره های فوریت های پزشكی از دیگر برنامه های این طرح بوده 
اس��ت. هدف اصلی، باال بردن ش��ناخت مردم نسبت به خدمات اورژانس 115، جلوگیری از تردد زیاد آمبوالنس در شهر و آماده نگه داشتن آن ها برای مواقع 

ضروری است.

اروین میرزایی
ششم/گیالن

گل هـــای بــاغ زنـدگی  )فرزندان ممتاز کارکنان اورژانس کشور(

سید رقیه  طاهری
دانشجو/ترم4/گیالن

امیرمحمد  پوركریم 
هشتم/گیالن

مقصود نظری
سوم/گیالن

وحید احسانی 
ششم/ رفسنجان 

غزل میهنی
اول/گیالن

اریا همتی
پنجم/گیالن

محمد جواد بیاضی
 سوم/ رفسنجان زاده

مینا سرعتی جهرمی 
سوم/جهرم 

مبینا شبانی
شش /گیالن

یونس سرعتی جهرمی  
اول/جهرم 

سیدماهان  فكاهی
هفتم/گیالن

حنانه سلیم نژاد
پنجم /گیالن

مهدی فتحی 
چهارم/ رفسنجان

وحید زمانی 
 پنجم/رفسنجان 

فاطمه مروتی
ششم/گیالن

امیررضا  پوركریم
ششم/گیالن

محمد دهقان كللی
 هشتم/ بوشهر 

نازنین ایرانپور
  دوم/گیالن

سیده زینب  طاهری
دوم/گیالن

زهرا  خورسند
پنجم/گیالن

مه��دی هاش��می مق��ام 
سوم نین جوتسو بوشهر 

یاسمین  قلیزاده
ششم/گیالن

فاطمه كهن
اول  عمومی/گیالن

امیرفرهادی
چهارم/گیالن

پ��ور گل  محم��د مهدی 
هفتم/ رفسنجان

هانیه رضایی 
دوم/ مازندران

عسل میهنی
ششم/گیالن

زهرا اكبر پور
 چهارم/ فسا

مهدیار  علیزاده
سوم/گیالن

پرهام  باباخانزاده
اول/گیالن

فرنیارمضانی
اول/ فسا

زهرا كهن
اول عمومی/گیالن

فرهان قلی  زاده
سوم/گیالن

امیرمحمدخادم
ششم/گیالن

معصومه جدیدی
اول/گیالن

همتا  منصورقناعی
دوم/گیالن

علی شبان
ششم/گیالن

زهرا كاظمی
 سوم /فسا

معصوم   كاظمی  فرهاد 
حقیقی      اول/گیالن

مهرسا  بابایی
سوم/گیالن

حنانه سلیم نژاد
پنجم/گیالن

مهدیه ترک زاده
سوم/بوشهر 

پریا انوشا
دوم/گیالن

اشكپور - روابط عمومی اورژانس 115 مازندران

 خلیجی - روابط عمومی اورژانس 115 البرز

محمدی - روابط عمومی اورژانس 115 اردبیل

حاجی رجبی - روابط عمومی اورژانس 115 الرستان

اخالقی - روابط عمومی اورژانس 115 گیالن

 خلیجی - روابط عمومی اورژانس 115 البرز

محمدی - روابط عمومی اورژانس 115 اردبیل

سرگزی - روابط عمومی اورژانس 115 زاهدان

روایت تصویری از خدمات اورژانس 115 در ایام محرم
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مازندران با 16 امتیاز : رتبه اول تیمی
اصفهان با 15 امتیاز  : رتبه دوم تیمی

مازنی ها قهرمان این دوره از رقابت ها شدندکردستان با 12 امتیاز : رتبه سوم تیمی
شاداب... بانشاط... اورژانس 115

تش��کیل تیم کشوری فوریت ها 
در رشته های ورزشی مختلف

�������������������������������������������������
دکتر صابری نیا، ریاست اورژانس کشور، در 
اولین المپیاد ورزش��ی فوریت های پزشکی در 
خ��زر آباد س��اری حاضر ش��د. وی در گفتگو با 
و  مش��کالت  از  پن��ج،  ی��ک  ی��ک  خبرن��گار 
س��ختی های س��ر راه فوریت ه��ای پزش��کی و 
ورزش��کاران این رش��ته گفت. ایشان نسبت به 
تصمیمات چندگانه ای که توسط دانشگاه های 
مختلف لحاظ می ش��ود ابراز نگرانی کرد و نیاز 

به برنامه ریزی جامع را ضروری دانست 0

وزارت  اه��داف  خص��وص  در  نی��ا  صاب��ری 
بهداش��ت، از برگزاری المپیاد ورزش��ی، ایجاد 
جو ش��ادمان و مح��ک چابکی، ق��درت بدنی، 
تع��ادل در بدن و ق��درت تصمیم گیری س��ریع 
گف��ت و ورزش ه��ای پینگ پن��گ،  دومیدانی،  

بارفیکس و شنا را در این راستا قرارداد.

صاب��ری نی��ا از مناس��بت کاری فوریت ه��ای 
آمادگ��ی  ب��ا  مرتب��ط  ورزش ه��ای  و  پزش��کی 
جس��مانی گفت و اهمیت آینده نگری درزمینه 
ورزش را بس��یار زیاد ارزیابی کرد. همچنین از 
برنامه ری��زی  المپیاده��ای ورزش��ی س��الیانه 
فوریت های پزشکی سخن گفته  و خاطرنشان 
کرد: با توجه به رکوردهای ثبت ش��ده توس��ط 
ورزشکاران فوریت های پزشکی، امکان شرکت 
در مسابقات کش��وری در سال های آتی فراهم 
خواهد شد. وی از تشکیل تیم کشوری فوریت 

ها در کلیه رشته های ورزشی فوق خبر داد. 

ریاس��ت اورژانس کش��ور از برگزاری المپیاد 
هم زمان علمی و ورزش��ی بان��وان اورژانس، در 
فصل زمس��تان خبر داد و سیاست کلی وزارت 

بهداشت را نگاه کلی به همه اقشار برشمرد.

صابری نیا از ضرورت حضور دانش��گاه ها در 
المپیاد ورزش��ی برای رزرو س��همیه در المپیاد 
علمی سال آینده گفت و نسبت به نگاه ورزشی 

بر امر سالمت حساسیت نشان داد. 

 در نهای��ت، دعای ریاس��ت اورژانس کش��ور 
ب��رای عملی کردن ایده و خدم��ت به کارکنان 
اورژانس پیش بیمارستانی پایان بخش گزارش 

ما بود. 

ادامه از صفحه 1 نشریه ...
المپیاد  اولین  مازندران میزبان 

فرهنگی- ورزشی فوریت ها
�������������������������������������������������

و ای��ن المپی��اد را نقط��ه عطفی ب��رای ورود 
خانواده بزرگ اورژانس در میادین ورزش��ی 
مرک��ز  ریی��س  مص��دری  دکت��ر  دانس��تند. 
مدیری��ت ح��وادث و فوری��ت های پزش��کی 
اس��تان مازندران در خص��وص برگزاری این 
المپی��اد گف��ت: ه��دف اصلی ای��ن المپیاد 
کمک به مردم بوده اس��ت، وقتی تکنس��ین 
ها در ش��رایط روحی مناس��بی قرار داش��ته 
باش��ند قطع��ا در خدمت رس��انی ب��ه جامعه 
موفق تر خواهند بود،دوس��ت داشتیم رشته 
ها را بر اس��اس عالقه و درخواس��ت شرکت 
کنن��ده ها انتخ��اب کنی��م و همچنین تعداد 
بیش��تری ش��رکت کننده را بپذیریم  و اهدا 
جوای��ز ب��ه ص��ورت دیگ��ری باش��د و طوری 
مدون ش��ود که هر تیم کاپ مخصوص خود 
را داش��ته باشد و پس از سه س��ال قهرمانی 
متوالی آن جای��زه به مرکز مدیریت آن مرکز 
منتقل ش��ود، اما خب به خاطر کمبود زمان 
ای��ن برنامه ریزی ها را در برنامه المپیاد بعد 

ق��رار دادی��م.

دکتر مصدری در پاس��خ به سوال خبرنگار 
ما در خصوص نواق��ص المپیاد عنوان کرد: 
بزرگترین نقص المپیاد عدم تشکیل کمیته 
برنام��ه ریزی ب��ود، از نقص ه��ای دیگر می 
توان عدم ش��ناخت کافی به اصول برگزاری 

المپی��اد را بی��ان ک��رد.

المپی��اد علمی فوریت های پزش��کی چند 
سالیس��ت که در س��طح کش��ور کلید خورده 
اس��ت و اولی��ن المپیاد ورزش��ی نی��ز برگزار 
گردی��د، دکت��ر مص��دری در قی��اس این دو 
المپیاد گفت: المپیاد ورزش��ی می تواند از 
در  باش��د،  برخ��وردار  بیش��تری  اهمی��ت 
حقیق��ت المپیاد ورزش��ی مقدمه ایس��ت بر 
المپیاد علمی. و قطعا ثمره المپیاد ورزشی 
را در المپی��اد علمی ش��اهد خواهیم بود. و 
همه می دانیم که عقل س��الم در بدن سالم 

اس��ت.

راه اندازی المپیاد علمی- ورزشی 
مختص بانوان اورژانس کار
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دکت��ر میعادف��ر از اولی��ن المپی��اد ورزش��ی 
فوریت ه��ای پزش��کی در 22و 23 مهرم��اه 
و  مازن��دران  آب��اد  خ��زر  در  ج��اری  س��ال 
احس��اس ش��ور و نش��اط به وج��ود آم��ده در 
تکنس��ین های فوریت پزشکی کشور گفت و 
اهمیت در کنار هم بودن و سالمت جسمی 
و روحی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی 
را بس��یار مه��م ارزیاب��ی ک��رد. وی از ایجاد 
روحی��ه رقابت در رش��ته های ورزش��ی، بین 
خط مقدم درمان، ابراز خرس��ندی کرد و از 
ت��الش همکاران دس��ت اندرکار اجرای این 
اورژان��س  مس��ئولین  به وی��ژه  المپی��اد، 
معاون��ت  مازن��دران،  پیش بیمارس��تانی 
پش��تیبانی و  درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اس��تان مازندران، تش��کر ویژه ک��رد و برای 
میزبان و مهمانان المپیاد ورزشی، از درگاه 
خداون��د آرزوی توفیق و س��المت روزافزون  

ک��رد.

و  حاش��یه ای  نشس��ت های  از  میعادف��ر 
در  دانش��گاهی  دوس��تان  پیش��نهادات 
خص��وص حض��ور خانم ها و خصوص��ًا مرکز 
پی��ام اورژان��س 115، به عن��وان بخش��ی از 
پیک��ره اورژان��س پیش بیمارس��تانی ب��رای 
ایجاد روحیه و نش��اط بیش��تر سخن گفت و 
ورزش��ی  علم��ی-  المپی��اد  راه ان��دازی  از 

مخت��ص بان��وان خب��ر داد.

همچنی��ن بحث دوس��االنه المپیاد علمی 
مطرح ش��د و از ادامه برگ��زاری این المپیاد 
که پیشینه س��ه تا چهارساله دارد و در حال 
خدم��ات  ب��االی  کیفی��ت  آوردن  فراه��م 
پیش بیمارس��تانی اس��ت، س��خن ب��ه میان 

آم��د.

کارکن��ان  پتانس��یل  ب��ر  تکی��ه  میعادف��ر 
را در رون��د رقابت��ی  فوریت ه��ای پزش��کی 
موج��ود، نقط��ه عطفی در کیفی��ت خدمات 
اورژانس پیش بیمارستانی ارزیابی و نسبت 

به ش��رایط پیش رو ابراز امیدواری کرد.

المپیاد علمی فوریت ها در سال 
95 برگزار خواهد شد.
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دکت��ر محمد س��رور، مع��اون فن��ی عملیاتی 
اورژانس کش��ور، نظر خ��ود را در مورد اولین 
المپی��اد ورزش��ی این گون��ه بی��ان ک��رد: ب��ا 
برگ��زاری ای��ن المپی��اد، آمادگی جس��مانی 
تکنس��ین ها؛ ب��ا توجه به عقل س��الم در بدن 
س��الم، در ابع��اد روح��ی روانی ب��اال می رود. 
همچنین ایجاد رقاب��ت، موجب قرار گرفتن 
افراد در س��طح باالتری می ش��ود؛. عالوه بر 
ب��ه  می ت��وان  المپی��اد  پیامده��ای  از  ای��ن، 
شورونش��اط، همبس��تگی، حمیت سازمانی 
میان کارکن��ان و دیده ش��دن خدمات کاری 
توس��ط مس��ئولین باالتر اش��اره ک��رد؛ که از 
ارزش فوق الع��اده ای برخوردار اس��ت. دکتر 
س��رور گف��ت: ای��ن تجمع ه��ا باع��ث تب��ادل 
اطالعات، تجربیات، تفکرات و پیش��نهادات 
میان مدیران و کارکنان و کارکنان با یکدیگر  
می ش��ود؛ و این مسئله،  از نعمت های چنین 

المپیادهایی است.

وی در ادامه در پاس��خ به این س��ؤال که آیا 
المپی��اد علم��ی ح��ذف و المپی��اد ورزش��ی 
جایگزین آن شده است؛ گفت: المپیادهای 
علمی حذف نشده و همچنان پابرجا خواهد 
بود؛ اما المپیاد ورزش��ی اضافه ش��ده است. 
وی افزود المپیاد علمی هر سه سال یا هردو 
س��ال یک بار برگ��زار خواهد ش��د و هیچ گونه 

جایگزینی ای صورت نگرفته است.

وی وعده المپیاد علمی را در سال 95 داد 
برگ��زاری  بازم��ان  ارتب��اط  در  گف��ت:  و 
المپیادهای ورزش��ی، هنوز تصمیمی گرفته 

نشده است.

دکت��ر س��رور در جواب به چگونگی س��طح 
مس��ابقات ب��ا توج��ه اولی��ن دوره آن، گفت: 
ازآنجایی  که هنوز نتایج مس��ابقات مش��خص 
نش��ده اس��ت، تعیین س��طح مس��ابقات را به 
صاحب نظ��ران و داوران واگ��ذار می کن��م و 
همی��ن دور ه��م جمع ش��دن کارکن��ان را از 
ارزش های ب��االی المپیاد و پیامدهای مثبت 

آن در می دانم.

زکریا اشک پور
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 مازندران
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گزارش تفصیلی از نخستین 
المپیاد ورزشی فوریت ها

نخستین المپیاد فرهنگی ورزشی فوریت های پزشکی سراسر 
کش��ور به میزبانی مازندران اجرا شد. این المپیاد با هدف ایجاد 
روحیه نشاط وش��ادابی و آمادگی بیشتر برای ادامه فعالیت های 
محوله، در 22 و 23 مهرماه در مجتمع فرهنگی ورزش��ی وزارت 
کش��ور در شهرس��تان س��اری انجام شد. مس��ابقات مقدماتی در 
س��طح اس��تان ها و شهرستان ها  برگزار ش��ده و منتخبان مرحله 
کش��وری مشخص ش��دند. ش��رکت کنندگان در 7 رش��ته شنای 
)کرال س��ینه، کرال پش��ت، قورباغه و پروان��ه(، تنیس روی میز، 

بارفیکس و دوی صد متر به رقابت پرداختند.

دانشگاه های شرکت کننده در مسابقه مجاز بودند در هر رشته 
یک نفر ش��رکت کننده را معرفی کنند. پذیرش شرکت کنندگان 
از س��اعت 14 روز 21 مهرم��اه آغ��از و تا 4 بام��داد 22 مهر ادامه 
داشت. مراسم افتتاحیه از ساعت 8:30 دقیقه صبح 22 مهرماه 
با حضور ریاس��ت و معاونت های محترم اورژانس کش��ور، معاون 
اجتماع��ی اس��تانداری مازن��دران، آقای دکتر ش��ادمان -رئیس 
دانش��گاه علوم پزشکی مازندران- و دکتر مصدری- رئیس مرکز 
حوادث مازندران- ش��روع و در س��اعت 10:30 به پایان رس��ید. 
مس��ابقات بارفیکس و تنیس روی می��ز و دوی صد متر بالفاصله 
بعد از اتمام افتتاحیه آغاز شد. نتایج بارفیکس و دوی صد متر در 

روز اول مشخص گردید:

بارفیکس:1-آقای س��هیل براتی از مازندران با 30 حرکت.2-
آق��ای رض��ا آزم��ون از گی��الن 26 حرک��ت.3 -محم��د پروین از 

کردستان 22 حرکت.

نتای��ج دوی صد متر: نفر اول: ابوذر شمس��ی از کرمان با زمان 
11.97 صدم ثانیه. نفر دوم: حس��ین رس��ولی از زنجان با زمان 
12.11 صدم ثانیه. نفر س��وم: علی شاکری از مازندران با زمان 

12.15 صدم ثانیه. 

مس��ابقات ش��نا نیز از س��اعت 15 روز 22 مهرماه آغاز شد و تا 
س��اعت 12 روز 23 مهرم��اه ادامه داش��ت: نتای��ج 33 متر کرال 
پش��ت: نفر اول: مهدی جمش��یدی از قم با زمان 29.32 صدم 
ثانیه. نفر دوم: محمد خیرخواه از مش��هد با زمان 30.10 صدم 

ثانیه. نفر سوم: مرتضی جدیدی از اراک 32.60 صدم ثانیه.

از  الماس��ی  محمدامی��ن  اول:  پروانه:نف��ر  مت��ر   33 نتای��ج 
بندرعباس با زمان 21.57 ص��دم ثانیه. نفر دوم: علی اکبری از 
اصفه��ان با زم��ان 27 ثانیه. نفر س��وم: محمدحس��ن طاهری از 

بیرجند با زمان 28.59 صدم ثانیه.

نتایج 33 متر کرال س��ینه: نفر اول: محمدحس��ن کش��اورز از 
ش��یراز با زمان 19.68 صدم ثانیه. نفر دوم: سید مهدی فیاض 
از اصفهان با زمان 19.91 صدم ثانیه. نفر س��وم: پیمان رفیعی 

از سمنان با زمان 20.46 صدم ثانیه.

نتای��ج 33 مت��ر قورباغ��ه: نفر اول: مه��دی بحرین��ی از تهران 
29.53 ص��دم ثانیه. نفر دوم: مصطفی نجفی از همدان با زمان 
30.31 صدم ثانیه. نفر س��وم: فریبرز بردبار از کردستان با زمان 

30.44 صدم ثانیه.

نتای��ج تنی��س روی میز: مق��ام اول: مجتبی امین��ی از قزوین. 
مق��ام دوم: محمد احم��دی از مازندران.مقام س��وم: محمدرضا 

رمضان نژاد از گیالن و محمد شفیعی از کردستان )مشترکا(

در پایان رتبه های برتر تیمی نیز اعالم شد: رتبه اول: مازندران 
ب��ا 16 امتی��از. رتب��ه دوم: اصفه��ان ب��ا 15 امتی��از. رتبه س��وم: 

کردستان با 12 امتیاز.

مراس��م اختتامی��ه این مس��ابقات و اه��دای جوایز ب��ه تیم ها و 
نفرات برتر در س��اعت 14:30 دقیقه در س��الن همایش مجتمع 

مراســــــــــــم        افتتاحیــــــــــه برگزار شد.

ویژه نامه 
نخستیـــن 
المپیاد ورزشی
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کارشناس��ی  دانش��جوی   ،63/6/4 متول��د  برات��ی  س��هیل      
فوریت های پزشکی هستم و از سال 87 در مراکز اورژانس 115 ساری 

مشغول به کار می باشم. مربی رسمی فدراسیون پرورش اندام از سال 71 تا 74 
و در رش��ته کش��تی فعالیت داش��ته ام، و از 74 تا االن بدن سازی کار می کنم؛ در 
مس��ابقات پرورش اندام شهرستان و استان مقام قهرمانی کسب کرده ام. من به 
س��هم خ��ود  از تم��ام دس��ت اندرکاران ای��ن المپی��اد تش��کر می کن��م. ب��ه امید 

موفقیت های روزافزون اورژانس پیش بیمارستانی.

رض��ا آزم��ون هس��تم. س��ال 1353 در ته��ران به دنی��ا آمدم و 
بزرگ شده استان گیالن، شهرستان فومن هستم. از سال 66 تا 68 در 

تیم استانی حضور داشتم و پس ازآن به صورت حرفه ای ورزش می کنم. 
در س��ال 1389 به عن��وان تکنس��ین فوریت های پزش��کی وارد اورژانس اس��تان 
گیالن ش��دم. سال 94 در المپیاد ورزش��ی فوریت های پزشکی موفق به دریافت 
مقام دوم کش��وری در بارفیکس ش��دم. در س��ال های فعالیت ورزشی ام به تجربه 
یافته ام که ورزش، موجب آرامش روح، ذهن و صدالبته س��المت جسم می شود. 

به تمام همکارانم توصیه می کنم ورزش کنند. 

سالم به همکاران، محمد پروین هستم؛ متولد 68 در سنندج. 
از 19 س��الگی در  رشته آمادگی جسمانی شروع به فعالیت کردم و در 

ادام��ه به بدن س��ازی و پرورش اندام پرداختم. از س��ال 89 در اورژانس 
خدم��ت می کنم. ب��رای بهتر خدمت کردن در اورژانس، ب��ا توجه به درگیر بودن 

بدن در این حرفه، ورزش یک کار الزم  وضروری است.

مجتبی امینی هس��تم، متولد س��ال 1350 در قزوین؛ و از 10 
س��الگی تنیس روی میز را شروع کردم. به مدت 6 سال عضو تیم ملی 

بزرگ س��االن کش��ور ب��ودم و دارای م��دال نق��ره بازی های غرب آس��یا 
هس��تم. همچنین دارای 15 مدال مختلف دانش��جویی هس��تم. در سال 1378 
ط��رح خ��ود را در اورژان��س آغاز ک��ردم. در س��ال 1380 به اس��تخدام اورژانس 
درآم��دم و به عنوان تکنس��ین مش��غول به کار ش��دم. دررش��ته تربیت بدنی ادامه 
تحصی��ل دادم و دانش��جوی دکت��رای تربیت بدنی هس��تم.به همه اف��راد توصیه 

می کنم که حداقل هفته ای چند ساعت را ورزش کنند.

دکت��ر محمد احمدی هس��تم، متولد 1348، حدود 30 س��ال 
پینگ پنگ بازی می کنم. در دوران دبیرس��تان به کسب مقام در سطح 

مدارس نائل شدم. این ورزش را در سطح دانشگاه نیز ادامه دادم  و با شرکت در 
المپیادهای مختلف و مس��ابقات چندجانبه ای که در شمال کشور برگزار شد  به 
کس��ب مقام هایی نائل گردیدم. سپس در دوران کارمندی نیز این رشته را ادامه 
دادم  و ب��ا ش��رکت در مس��ابقات مختلف، مقام هایی کس��ب نم��ودم. در آخرین 

مسابقه ای که برگزار شد، توانستم مقام دوم را به دست آورم.

محمدرضا رمضان نژاد جاللی هستم. متولد سال 1358 استان 
گیالن؛شهرستان آستانه اشرفیه.. در زمان تحصیالت تکمیلی 1380-

1378 مق��ام دوم و س��وم کش��وری را در مس��ابقات دانش��گاه های آزاد 
اس��المی کس��ب کردم. از س��ال 1387 وارد اورژانس 115 استان شدم و به عنوان 
تکنس��ین فوریت های پزش��کی، حرفه ام را آغ��از کردم. هم اکنون مس��ئول پایگاه 
اورژانس دیلمان هس��تم. در سال 1394 در المپیاد فوریت های پزشکی کشور که 
در ساری برگزار شد، موفق به کسب مقام سوم کشوری در رشته پینگ پنگ شدم.

دوس��تان س��الم. محمد شفیعی هس��تم، از کردستان سرزمین 
اصال��ت و فرهنگ. متولد س��ال 71. من از 14 س��الگی به ورزش مورد 

عالقه ام یعنی پینگ پنگ رو آوردم و تا سطح حرفه ای ادامه دادم. ورزش 
هم برای حفظ ش��ادی خودم مؤثر بوده، هم در ارتباطم با اطرافیانم تأثیر داشته 
اس��ت. حرفه ما حرفه سختی است. کار بدنی جزیی از کارماست پس الزم است 

که ورزش را فراموش نکنیم.

محمدامین الماس��ی هستم، سال 1360 در بندرعباس به دنیا 
آمدم. 10 س��ال اس��ت ک��ه به عنوان تکنس��ین فوریت های پزش��کی در 

اورژانس بندرعباس فعالیت می کنم. از 6 س��الگی ورزش شنا را شروع کردم. در 
س��ال 70 و 74 قهرمان ش��نای ایران و در س��ال 71 نائب قهرمان ش��نای ایران 
ش��دم. از س��ال 83 به عنوان مربی و داور ش��نا و از س��ال 87 نیز به عنوان مدرس 

فدراسیون نجات غریق و غواصی به فعالیت ورزشی خود ادامه دادم. 

اینجانب علی اکبری متولد 1372 از شهر زواره اصفهان هستم. 
بنده در س��ن 12 سالگی نزد پدرم، که چندین سال سابقه نجات غریقی 

دارن��د؛ انواع ش��نا را آموخت��م.در تابس��تان 1391، م��درک بین المللی 
غواص��ی CMAS و در زمس��تان 1391، موف��ق ب��ه دریافت م��درک نجات غریق 
ش��دم..در مس��ابقات دانش��گاهی نیز، دو مقام اولی و یک مقام دومی در استان 
دارم. اینجان��ب مفتخ��رم که از س��ال قبل در مرکز فوریت های پزش��کی اس��تان 

اصفهان، اورژانس 115 شهرستان اردستان در در حال خدمت هستم. 

محمد حس��ن طاهری، از مرکز بیرجند  هس��تم.  ورزش ش��نا جزء 
مفیدترین ورزش هاست. اصلی ترین ویژگی این رشته ورزشی این است که 

از سنگینی بدن در آب کاسته می شود. شنا باعث تثبیت فشارخون، کاهش 
ریت��م قل��ب در هنگام کار و اس��تراحت می ش��ود. ش��نا باعث تقویت تنفس ش��ده و 
خط��رات بیماری های قلبی و عروقی را کاهش می دهد. همچنین ازنظر روحی نیز 
بسیار مؤثر اس��ت و باعث آرامش و ریلکسیشن می شود. از این نظراین ورزش برای 

همکاران که همواره در معرض استرس همیشگی هستند بسیار مفید است.
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اینجانب مهدی بحرینی، متولد 1360 در تهران، از 6 سالگی 
به ص��ورت حرفه ای در رش��ته ش��نا فعالی��ت دارم و عضو تیم ملی ش��نا 
هس��تم. در س��ال 1370 زیر نظر دکتر اقبالی بودم وهم اکنون به عنوان 

مدرس فدراس��یون و همچنی��ن نجات غریق درجه 1 در حال فعالیت هس��تم. از 
سال 1380 در اورژانس تهران افتخار خدمت رسانی به هم وطنان عزیزم را دارم 
از همکارانم می خواهم با توجه به اس��ترس ها و آسیب های شغلی، حتمًا زمانی 

هرچند اندک را به ورزش اختصاص دهند.

عل��ی ش��اکری متول��د 64/3/10، کاردان فوریت های پزش��کی 
هستم و از سال 88 در مراکز اورژانس 115 ساری شروع به کار کردم و در 
ضمن دانش��جوی کارشناس��ی عمران هس��تم. به مدت 14 س��ال به طور 

رسمی فوتبال بازی کردم و در این المپیاد برای اولین با در رشته دوی 100 متر 
شرکت نمودم. از همه متصدیان برگزاری این المپیاد تشکر می کنم. و امیدوارم 
ک��ه برگزاری این چنین مراس��م ورزش��ی برای هم��کاران فوریت های پزش��کی، 

سال های سال تداوم داشته باشد.

در  اس��فندماه 1369   12 متول��د  رس��ولی،  حس��ین  اینجان��ب 
شهرس��تان خدابن��ده زنجان هس��تم. فعالیت در رش��ته دومیدانی را نیز 
به صورت حرفه ای از س��ال 1386 در دوران دانش��جویی ش��روع کردم و با 

عضویت در تیم دومیدانی دانش��گاه علوم پزش��کی زنجان و تمرینات فشرده زیر 
نظ��ر مربیان دانش��گاه، موفق به کس��ب مق��ام اول دو 1600 متر مس��ابقات بین 
دانش��گاهی اس��تان ش��دم. در اولی��ن المپیاد ورزش��ی فوریت های پزش��کی نیز 

شرکت کردم و موفق به کسب مقام نائب قهرمانی دوی 100 متر شدم.

مصطفی نجفی هس��تم، سال 1362 در همدان به دنیا آمدم . 
از س��ن 9 سالگی به تشویق پدرم به رش��ته ورزشی شنا روی آوردم .در 
سن بیست ودوسالگی موفق به کسب گواهی غریق نجاتی گردیدم؛ که 

هم زمان با اس��تخدامم در فوریت های پزش��کی شهرس��تان همدان بود. چندین 
مقام استانی در دوره های مختلف به دست آوردم. در سال 1394 موفق به کسب 
مقام نایب قهرمانی ش��نای قورباغه  در اولین المپیاد فوریت های پزش��کی کشور 

که در ساری برگزار شد، گردیدم.

فریبرز بردبار هس��تم و س��ال 50 در کرمانش��اه به دنیا آمدم. از 
16 سالگی ورزش را با کشتی شروع کردم و با بوکس ادامه دادم. 2 بار 
در مس��ابقات قهرمانی اس��تان قهرمان ش��دم و بع��د ورزش را به صورت 

تفننی با پرورش اندام ادامه دادم. در س��ال 79 وارد فوریت های پزش��کی استان 
کردستان شدم و تاکنون در این شغل به همشهریان خود خدمت می کنم.

مهدی جمش��یدی، از مرکز قم هس��تم. اصالتًا اهل الرس��تان 
فارس و از سال90-89 مفتخر به پوشیدن لباس مقدس اورژانس 115 
ش��دم. متأس��فانه فق��ر ورزش��ی و بی تحرک��ی از عمده ترین مش��کالت 

کارشناس��ان اورژانس است. کمبود فضا و امکانات ورزشی تنها گوشه ای از علل 
افزای��ش فق��ر حرکت��ی در بی��ن ماس��ت. امی��دوارم مس��ئولین ام��ر ب��ا توجه به 
ظرفیت های��ی ک��ه در مراکز مختل��ف اورژانس وج��ود دارد، نگاه وی��ژه ای به امر 

ورزش پرسنل داشته باشند.

محمد خیرخواه هستم. سال 1369 در مشهد به دنیا آمدم. از 
12 س��الگی به ص��ورت حرف��ه ای به ش��نا پرداخت��م و س��ال 1386 در 
مس��ابقات استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان موفق به کسب 

مق��ام برت��ر ش��دم. در س��ال 1393 وارد اورژانس ش��دم  و به عنوان کارش��ناس 
فوریت های پزش��کی اورژانس مش��هد مش��غول بهکار ش��دم. ورزش ش��نا باعث 
آرامش روح و آسایش تن می شود. به همه شما این ورزش مفرح و مفید را توصیه 

می کنم.

مرتضی جدیدی هس��تم، متولد 1358 و در شهر اراک به دنیا 
آمدم. از 10 س��الگی به صورت حرفه ای به ش��نا پرداختم. در سال 82 
اولین مقام اس��تانی را به دست آوردم. در سال 85، مدال  چهارمکشور 

را کس��ب ک��ردم. س��ال 87 به عنوان ی��ک تکنس��ین وارد اورژانس اراک ش��دم.  
توصیه ام به همکارانم این اس��ت که در چنین محیط پراس��ترس و پرتنش��ی تنها 

روحیه شاد و قوی می تواند به شما  در تصمیم گیری های سخت یاری برساند.

اینجان��ب پیمان رفیع��ی، متولد بهمن 1368 هس��تم. در 14 
س��الگی ب��ه هم��راه تیم ش��نای شهرس��تان، موفق ب��ه اخذ مق��ام اول 
رش��ته های ک��رال س��ینه و قورباغه ش��دم. از س��ال 85 هم ب��ا فراگیری 

دوره ه��ای نجات غری��ق، مربی گری، داوری و مدرس��ی در اس��تخرها به فعالیت 
پرداختم و دوره های زیادی به آموزش و تربیت نجات غریق مشغول  بودم.  اواخر 

سال 90 به عنوان تکنسین فوریت های پزشکی به استخدام اورژانس درآمدم.

س��ید مهدی فیاض س��یچانی هس��تم، متولد 1355 اصفهان.  
سال 63 پس از فراگیری شنا، شروع به فعالیت در این زمینه کردم. در 
س��ال 66 به عضویت تیم اس��تان و پس  از آن، در پایان دوره متوسطه به 

عضوی��ت تی��م مل��ی قایق رانی درآم��دم. در مس��ابقات دانش��جویی این رش��ته، 
رتبه های برتر کش��وری را کس��ب کردم. در 16 دوره مس��ابقات ورزشی کارکنان 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان مقام قهرمانی داش��ته ام. 5 سال قهرمان نظام 

پرستاری کشور، در رده زیر 40 سال هستم. 

محمدحس��ن کش��اورز هستم، س��ال 1362 در ش��یراز به دنیا 
آمدم. از 7 س��الگی به صورت حرفه ایی به ش��نا پرداخته و در س��ال 70 
اولین مقام اس��تانی ام در رشته شنا را به دست آوردم. از سال 74 تا 77 

عض��و تیم ملی ش��یرجه ای��ران بودم و بع��دازآن به صورت مرب��ی و نجات غریق به 
فعالیت خودم در ورزش ادامه دادم. از سال 1389  به عنوان تکنسین فوریت های 

پزشکی وارد اورژانس شیراز شدم.
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س��طح ورزش��کاران فوریت ه��ا 
خارج از تصورم بود

جعف��ر حبیبیان دبیر هیئت ش��نای اس��تان 
مازندران، قهرمان کش��وری رش��ته شنا، مقام 
دوم و دارن��ده مدال نقره جهانی در مس��ابقات 
م��درک  دارای  جه��ان،  پزش��کان  ش��نای 
مدی��ر  و  تربیت بدن��ی  ارش��د  کارشناس��ی 
تربیت بدنی دانش��گاه علوم پزشکی مازندران 
اس��ت. حبیبیان در خصوص راه اندازی کمپ، 
برای المپیاد ورزشی گفت: ما به عنوان مجری 
اولی��ن المپی��اد ورزش��ی فوریت های پزش��کی 
کش��ور در مازندران، ب��ر پایه وظیف��ه و تکیه بر 
تخص��ص و کم��ک دوس��تان در فوریت ه��ای 
پزش��کی و اس��تفاده از مجموعه تفریحی خزر 
آب��اد وزارت کش��ور، از تی��م داوری متخصص و 
دوس��تان عالقه مند جهت هم��کاری دعوت به 
عم��ل آوردی��م. وی در رابط��ه با س��طح کیفی 
المپیاد، ضمن اشاره به سابقه شخصی شرکت 
در ان��واع مس��ابقات ورزش��ی، اظهار داش��ت: 
ورزشکاران فوریت های پزشکی از سطح بسیار 
ب��ود؛  از تص��ورم  باالی��ی برخ��وردار و خ��ارج 
به عنوان مثال در رش��ته دومیدانی، ش��ش نفر 
در  و  زدن��د  رک��ورد  کش��وری  س��طح  در  اول 
مس��ابقات تنی��س روی می��ز، آق��ای امین��ی، 
پیشکس��وت و ورزش��کار مل��ی تنی��س، حضور 
پررنگی داش��ت. همچنین در رشته بارفیکس 
هم ورزشکاران، حرفه ای و پرتوان ظاهر شدند. 

سطح المپیاد برای دوره اول خوب بود.

ش��مس ا... احم��دی عض��و هیئت مدی��ره 
انجمن فوریت های پزش��کی ایران نظر خود را 
در م��ورد ای��ن المپی��اد این گون��ه بی��ان ک��رد: 
المپیادهای این چنینی سبب ایجاد انگیزه بین 
بچه هایی اس��ت  ک��ه در مناط��ق و پایگاه های 
دورافت��اده به س��ختی کار می کنند. همچنین 
نش��اط و آمادگی جسمانی کارکنان را افزایش 
می دهد. انش��االله در دوره ه��ای بعدی امکان 
افزایش رش��ته های بیش��تری؛ ازجمله شنا در 
مسابقات فراهم شود تا افرادی بیشتری بتوانند 
در المپیاد ش��رکت کنند. وی با توجه به اضافه 
ش��دن المپیاد ورزش��ی به المپی��اد علمی، در 
مقایسه المپیاد ورزشی و المپیاد علمی گفت: 
با توجه به نوع کار و پیش بیمارستانی بودن آن، 
بخ��ش زی��ادی از کار ب��ه آمادگ��ی جس��مانی 
کارکنان مرتبط است؛ پس بهتر است یک دوره 
در س��ال به المپیاد علم��ی اختصاص یابد و دو 
دوره به المپیاد ورزش��ی. احمدی  سطح کلی 
المپیاد را در دوره اول خوب دانس��ت و رضایت 
خ��ود را از میزبان��ی مازندران اع��الم کرد. وی 
خواهان برگ��زاری المپیاد در ش��هرهای دیگر 
شد. در ادامه با توجه به ارتباط بهتر تکنسین ها 
با انجمن های صنفی،  درباره رضایت کارکنان 
ش��هرهای مختل��ف در دو روز گذش��ته گفت: 
خوش��بختانه ب��ا حض��ور آق��ای محم��دی بین 
کارکن��ان، رضایت از عملکرد انجمن و المپیاد 
باال بوده اس��ت. وی در آخر افزود در این دو روز 
جلسه ای به صورت رسمی برگزار نشده و فقط 
تبادل نظر به صورت سؤال و جواب وجود داشته 

است.

مراسم اختتامیه
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