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106 مورد زایمان در طول 19 روز! 

شــروع به کار کمیته ورزشی اورژانس 
کشور در آینده ای نزدیک

جامبگ ها در سراسر کشور یکسان می شوند

بزنگاه ها را مدیریت کنیم 
کنگره هفتم مدیریت سالمت در بالیا برگزار شد

ضمیمه جدید تنفس را از دست ندهید! 

نشــریه داخلی مرکـــز مدیریت حـــوادث و فـــوریت های پزشکــی کشور

پرونده

 ویژه مراکز 

حوادث

دان
زاهـ

یکیکپنللج:جنابدکترآقاجانی،باسللامو
تشکرازشللمابابتوقتیکهبرایخوانندگاناین
نشللریهقایلللشللدید.بهعنللوانسللوالاولبحث
رتبهبندیکارکناناورژانسپیشبیمارستانیکه
اینروزهابسیارمطرحاستدرچهمرحلهایقرار

دارد؟
یکیازبرنامههایخوبیکهازابتدایامسالدر
اورژانسکشوردرحالانجاماست،برنامهارتقای
شللغلیپرسللنلاورژانسپیشبیمارسللتانیبوده
اسللت.باایللنهدفکللهازطریقافزایشسللطح
دانللشومهللارتپرسللنل،باعثارتقللایکیفیت
خدماتشود.همچنیناینطرحمکانیزمیاست
برایپیداکردناستعدادهایویژهدربینپرسنل
بللرایسللمتهایمدیریتللیومهللمدرسیسللتم
اورژانللسوهمچنیللنایجللادیکفضللایرقابتی
برایافزایشانگیزهپرسللنلاورژانس.اینبرنامه
میتوانللدیللکتحکیمسللازمانیرابرایپرسللنل
اورژانللسفراهمکند.محورهایاصلیاینبرنامه
آمللوزشمدیرانوپرسللنلمراکزاسللت،برگزاری
آزمونهللایجامعوهمینطورتدوینپروتکلهاو
دسللتورالعملهایاجراییوتعییناستاندارهای
آموزشللیونهایتللارفرنسهللایعلمللیکللهبرای
آمللوزشپرسللنلبایدازآنهااسللتفادهشللود.در
حالحاضللرمقدماتکارانجامشللدهوامیدواریم
هرچهزودتردرکشللوراجراییشود.البتهبخشی
ازآموزشهللاهمآغازشللدهولیبللهمعنایواقعی
فراگیرنشللدهاسللت.الزماسللتکهبللایکهمت
مضاعفهرچهسللریعتراینبرنامهدرکشوراجرا

شود.
یکیللکپنللج:بللرایطللرحرتبهبنللدیبرنامه

زمانبندیهمدرنظرگرفتهشدهاست؟
قراربراینبودکهدرسللال94بهطورکاملاجرا
شودواکنونکهفقطدوماهتاپایانسالداریم،از
همینجللاازهمکارانعزیزمدراورژانسکشللورو
کشللور دانشللگاههای و اسللتانها اورژانللس در
درخواسللتمیکنمکللههمهبهایللنطرحکمک
کننللدتللامللابتوانیمهللرچهزودتللراینطللرحرا
اجراییکنیم؛شللایداینمصاحبهانگیزهایشود
بللرایهمکارانماندراورژانسکشللوریکهبرای
انجاماینبرنامهتحرکبیشتریداشتهباشند.

یکیکپنج:دربرنامهششللمتوسللعهاورژانس
هواییچهجایگاهیخواهدداشت؟

باتوجهبهجغرافیایپهناورکشورمانوراههای
فرعللیوصعبالعبوروپرترافیکگسللتردهایکه

ایجللابمیکنللدکلله نقللاطحادثهخیللز داریللم،
اورژانللسهوایللیرادراختیللارداشللتهباشللیم.
هماکنللون19پایگاههواییفعالداریمکهآخرین
آندرسبزوارافتتاحشد.برنامهآمایشسرزمینی،
برایاورژانللسهوایی44پایگاهاسللت؛یعنیما
44پایللگاههوایینیللازداریم.آخریللنآماراز19
پایگاههواییبدینگونهاستکهتقریبادر15ماه
گذشللته،طی1767سللرتیپرواز،2هزارو647
مورداورژانسللیبهمراکزدرمانیکشوراعزامشده
اسللت؛یعنیبهطورمتوسللطنزدیکبه4پروازدر
هللرروز در بیمللار 5.5 متوسللط بهطللور و روز
منتقلشللدهاسللت.مشللکاتیکللهدراورژانللس
هواییداریم،اولاینکهتعدادپایگاههاکماستو

همللهکشللورزیرپوشللشنیسللت.دوماینکللهنوع
پرندههایمللاایدئالنبودهوازهلیکوپترهاییکه
عمدتامتعلقبهنیروهایمسلللحاسللتاسللتفاده
از اسللتفاده اسللت مطلللوب آنچلله میکنیللم.

هوایللی آمبوالنسهللای ویللژه هلیکوپترهللای
سللت؛آمبوالنسهاییکهامکاناتیازقبیلدیددر
شب،امکانپروازدرشرایطبدجوی،امکانفرود
درشللرایطخاصوحتیامللکانفروددروضعیت
برفیداشتهباشندبتوانندعملیاتانتقالمصدوم
رادرشللرایطخاص،بللاضریبایمنیبللاالانجام
دهند.مابایدحرکتمانبهسمتگسترشپایگاه
وتخصصللیشللدنهلیکوپترهابللاامکاناتمدرن

روزباشد.
یکیکپنللج:درتعییننقللاطاورژانسهوایی
44نقطهمشخصشدهاست؟اینککجاهستند؟
بلهاین44نقطهکامامشخصشدهاستوهم
بهلحاظدسترسللیجغرافیاییتعریفشللدهاندو

همبهلحاظدسترسیبهجادههاوشهرهاوهمبه
لحاظدسترسیبهبیمارستانهاومراکزدرمانی.
یللکیللکپنللج:درمللوردموتورالنسهللاچلله

برنامههاییدردستاقداماست؟
مادرشللهرهایبزرگودرساعاتاوجترافیکی
یللکمعضلخیلیبزرگدرانتقالمصدومداریم.
معابربستهمیشوندوحرکتاتومبیلهابهخاطر
ترافیکسنگین،بسللیارکندمیشود.درساعات
پرازدحامدرشللهرهایبزرگ،رسیدنآمبوالنس
بللربالیللنبیماربافواصلللزمانیطوالنللیهمراه
اسللتوایللنمعضل،بللرکیفیتخدمتمللاتاثیر
جدیمیگذارد.بهتریللنراهیکهبرایحلاین
از اسللتفاده اسللت، طراحیشللده مشللکل
آمبوالنسهللایموتللوریاسللت.اسللتفادهازاین
موتورالنسهادرچندماهاخیرتستشدهونتایج
خیلیخوبیازجملهافزایشسللرعترسللیدنبر
بالینبیمارداشللتهاسللت.برنامهریزیکهصورت
گرفتللهبللرایاجرایایللنبرنامهقراراسللتکهما
بتوانیمموتورسللیکلتهایپیشللرفتهوبهروزیرا
خریداریکنیم.امیدواریمکهبتوانیمکانکسهای
در شللهر، پرتللردد مناطللق در هللم کوچکللی
میدانهللایشلللوغتعبیللهکنیللمتامحلللیبرای
باشللد.در نیروهللا واسللکانموقللت اسللتراحت
خصللوصنیروهللایموتورالنللسهانیللزبایداین
تکنسینهاآموزشهایخاصیببینند.خریداین
موتورسللیکلتهاهللمدردسللتورکاروزارتخانه
از یکللی در موضللوع ایللن اسللت. قرارگرفتلله
کمیسللیونهایدولللتهللمموردبحللثاسللتو
امیللدوارمهرچللهزودتربللاتاییداینکمیسللیون
دولللت،بتوانیللمبرایخریللدایللنموتورالنسها
اقدامکنیم؛تاانشاءا...درسال95خدمترسانی
مللاترکیبللیازآمبوالنسهایشللهری،جادهای،
هوایللیوموتورسللیکلتهاباشللدوهمینطوردر
مناطقسللاحلیاسللتفادهازآمبوالنسدریاییدر
دسللتورکارمااسللت؛تابتوانیمبااستفادهازتمام
اینمواردشللرایطانتقالبیماررادرکشورسامان

دهیم.

...ادامهدرصفحه8

آرزویپرسللنلاورژانللسپیللشبیمارسللتانیبرای
سللازمانشللدنپسازسللالهادرحالبرآوردهشدن
است.سازمانشدناورژانسکشورازهرجهتکهبه
آننللگاهکنیللممنفعتوپیشللرفتاسللت.امللااینکه
جزییللاتالیحللهدولللتدرمجلللسچگونللهوبللاچه
مختصاتیتصویبشودمسللالهایاستکهمهمتراز
خودسازمانشدناسللتوضروریاستکهمدیریت
اورژانسکشللورمسللالهرادرمجلللسمحترمپیگیری
کنندتاجزییاتطرحمتناسللببانیللازآیندهاورژانس
تصویبشود.درتصویبالیحهسازماناورژانسشاید
مهللمترینگزینهمسللالهمنابللعمالللیودردرجهدوم
منابعانسانیباشد.درحالحاضرمهمترینمشکات
اورژانسدرسراسرکشللوردرهمیندومسالهخاصه
میشللوند:یعنیمنابعمالیومنابعانسانی.اگرقرار
استسازمانیباناماورژانستشکیلشود،صددرصد
واجبوضروریاسللتکهمنابعمالیومنابعانسانی
مشخصوازپیشتعیینشدهایبرایآنچیدهشود.
مسللالهومشللکلمهللمدیگریکللهدرحللالحاضر
تمامللیاورژانسهایسراسللرکشللوربللاآندرگیرو
دسللتبهیقههسللتندمسللالههماهنگیوهمافزایی
منابع)مالی،انسانی،پشتیبانیو...(درمواقعبحران
هاست.آنچهکهدرتشکیلسازماناورژانسبایدوباید
بللهآنتوجللهشللودتدوینچارتیاسللتکللهمدیریت
مسللتقیموواحدیرابرسراسرکشللوراعمالنمایدتا
بتوانللددرمواقعبحرانیبللادوریازمدیریتتفکیکی
دانشگاهی،بحرانپیشآمدهراساماندهینمایدودر
کوتللاهترینزمانوباکمتریللنهزینهمالیبهخدمات

رسانیدرنقطهبحرانزدهبپردازد.
مورددیگریکهالزماسللتدرتدوینآییننامههای
سللازماناورژانسکشللورحتمابررسللیشللودمساله
مدیریتواحداورژانسپیشبیمارسللتانیواورژانس
بیمارسللتانیاسللت.مسللالهمهمیکهدرچندسللال
گذشللتهکلیدخللوردهاسللتواثراتمثبتبسللیاری
داشللتهاسللتولذاضروریوالزماستکهدرتشکیل
سللازماناورژانسکشللورحتمابهاینمسللالهتوجهی

جدیوبیشترازگذشتهشود.
امیدواریمتاشهایعزیزانیکهایناتفاقخوبرا
رقمزدندذخیرهاخرویشللانگللردد؛چراکههمهما
بایدبهایننکتهتوجهاساسللیداشتهباشیمکهاولین
منتفعطرحسازماناورژانسکشورمردمشریفایران

هستند.

در گفت و گوی اختصاصی معاون درمان وزیر با یک یک پنج مطرح شد
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خدمات اورژانس  در سال 95 ترکیبی از آمبوالنس های شهری، جاده ای، هوایی، دریایی و موتورالنس های جدید است
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رئیس مرکز مدیریت  حوادث و فوریت های پزشکی فسا

یک گام به جــــــــــــلو!
تشکیل »سازمان اورژانس کشور« با حمایت مستقیم وزیر بهداشت

شرحکاملاینرویدادخوشایندرادرصفحات6و7بخوانید
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JAN 2016

<< فراخــــــوان همـــــــکاری >>
هر کجای ایران که هستید
»خبرنگار افتخاری یک.یک.پنج« باشید و »کارت خبرنگار افتخاری« ما را دریافت کنید.
)ویژهکارکناناورژانسپیشبیمارستانیوبخشهایاورژانسبیمارستانهایسراسرکشور(
با ما تماس بگیرید
JourNAl115@gmAil.com:پلهایارتباطی:نشانیپستالکترونیکما

ارتباطمستقیمباسردبیر)نظریان(:تماس)ساعاتکاری(09173302100

ارتباطآناین:09393302100

برای وزیری که شجاع است و مقتدر

»بسما...الرحمنالرحیم.سامعرضمیکنمبهدوستانو
همللکاراناورژانللسسراسللرکشللور.تشللکرمللیکنللمازهمه
زحماتیکهکشللیدهمیشللود.دیشللبخوشللبختانهدرقالب
برنامهششللمتوسعهدولتموافقتکردکهسازمانفوریتهای
پزشللکیکشللورتشللکیلشللودوبهعنوانیکسللازماندولتی
وابسللتهبللهوزارتبهداشللتانجاموظیفللهکند.انشللاءا...که
مجلللسنیزتصویللبکندوبتوانیمیکاورژانللسقدرتمندتراز
فعلللی،هللمازنظربنیللهمالیوهللمازنظرتجهیللزاتونیروی

انسانیداشتهباشیم«
جماتفوقاظهاراتسللیدحسنقاضیزادههاشمی،وزیر
بهداشللت-درمانوآموزشپزشکیبود.سللخنانیکهدرتاریخ
21دیمللاه94بعدازجلسللههیئللتوزیران،منتشللرگردید.
جلسللهایکهنطقهعطفیدرتاریخچهلسللالهاورژانسپیش
بیمارسللتانیایجادکردوپیچتاریخیمهمللیرارقمزد،تا15
هزارتکنسللیناورژانسپیشبیمارستانیخونتازهایبهرگ
هاشانتزریقشودوامیدیبیشازپیشدردلهاشانبوجود
آید.سیدحسنقاضیزادههاشمیراشخصایکباربیشتراز
نزدیللکندیدهام؛آنهللمدرآبانمللاه94ودرمانورجیرفت-
کرمللانکللهبللرایبازدیللدازمانورآمللدهبللود.دراولیللنوتنها
برخوردیکهباایشللانداشللتمنخستینبرداشتمنسبتبهوی
اینبودکهانسللانمثبتاندیشیاسللتوبرایارتقایسیستم
درجامانللدهوزارتبهداشللتازهیچتغییللریترسوواهمهای
ندارد)تغییریعنیوحشتناکترینکاریکهیکمدیرمیتواند

انجامدهد(.
درحللالحاضللراورژانسکشللورادارهایاسللتتحتنظرو
تسلللطمعاونتدرمانوزارتبهداشتواورژانسشهرستانها
نیللزادارهایخللردوکوچللکتحتنظللرمعاونللتدرمانهای
دانشللگاههایعلومپزشکیهستند.اینکهسازمانشدناداره
اورژانللسچهمنافعییللاچهمضراتیداردواینکهچهکسللانی
مغرضانللهویاخیرخواهانهموافقیامخالفاینطرحهسللتند،
مسللالهایسللتکللهنویسللندهمعتقللداسللتپرداختللنبهآن
ضروررتللینللدارد.آنچهکهمهماسللتوبایدبهطللورویژهمورد
بررسللیواقعشللوددومسالهاسللت:اوالاینکهسللازمانشدن
اورژانسبرایمردمچهمنافعیدارد؟یعنیسللازمانشدنچه
اثراتیدرارتقللایخدماتاورژانسدارد؟وثانیااینکهجزییات
مصوباتیکهدرالیحهسللازماناورژانسکشللورتصویبخواهد
شللدچهمواردیخواهدبود؟ومهمترینگزینهدرجزییاتاین
الیحه،منابعمالیسازمانفوریتهایپزشکیکشوراست.

دربررسیمورداولمثالیراعنوانمیکنیمتامشخصشود
کللهسللازماناورژانسچهمنافعللیبرایمردمخواهدداشللت.
یکیازمواردیکهدرتوسعهاورژانسکشوربسیارمدنظراست
مسللالهاورژانللسهواییاسللت.درحالحاضللردر19نقطهاز
کشللوراورژانسهواییداراهسللتیمکهبهگفتهدکترآقاجانی،
معللاوندرمانوزیر،این19نقطهدربرنامهششللمتوسللعهمی
بایسللتبلله44نقطهافزایشیابد.دربسللیاریازاسللتانهاما
شللاهددوپایگاهاورژانسهواییهمجوارهسللتیم.تصورکنید
کهسللهنقطهدسترسیموجوداست:نقطهالف:محلحادثه–
نقطهب:اسللتانحوزهاصلیحادثه–نقطهج:استانهمجوار
حادثلله.فرضرابراینمیگذاریمکللهحادثهایدرنقطهالف
کهدرحوزهاسللتحفاظیاستانبقرارداردرخدهد.استانج
کههمجواراسللتانبمیباشللدتانطقهحادثهپنجاهکیلومتر
هواییفاصلهدارد.امااستانبکهطبقتقسیماتدانشگاهی
متولللیحادثهاسللتتانقطهحادثهصدکیلومتللرهواییفاصله
دارد.درحللالحاضربهدلیلللمدیریتتفکیکیدانشللگاهی،
اجباراحادثهنقطهالفرابایداستانبکهصدکیلومترهوایی
فاصلهداردپوششدرمانیدهددرصورتیکههرعقلسلیمی
مللیداندکهاسللتانجکهپنجاهکیلومترفاصلللهدارددرنصف
زماناسللتانببهمحلحادثهخواهدرسللید.اینمسالهیعنی
افزایشدوبرابریزمانرسیدن،کهصرفایکخطایمدیریتی
اسللتراچهکسیمیتواندپاسخگوباشد؟ضمناینکههیچ
مسللالهخافقانونیرخندادهاستوآنچهانجامشدهاست
دقیقللاعینقانوناسللت.امللادراینخدماترسللانیغلطچه
کسللیمتضررخواهدشد؟آیاضرراینخطایمدیریتیمتوجه
مصللدومدرماندهومردمشللریفمانیسللت؟آیللاکاهشپنجاه
درصدیزمانرسیدناورژانسهواییاستانهمجواربهنقطه
حادثه،باعثنجاتجانیکانسللاننخواهدشللد؟آیاافزایش
پنجاهدرصدیزمانرسیدناورژانسهواییاستانببهمحل
حادثه،باعثازدسللترفتنجانیکانسللاننخواهدشللد؟به
راستیدرایناتافزمانیچهکسیمقصراست؟وچهکسی
مسللئولیتازدسترفتنجانیکانسللانراخواهدپذیرفت؟
تمللامحرفللمدراینمقالهخاصهشللدهدرهمینسللوالهای
پایانیاسللتکهازهمهعزیزانومسئوالنیکهباطرحسازمان
شدناورژانسمخالفهستنددرخواستمیکنمکهاندکیدر

مورداینسواالتبیندیشند.
مناینحروفنوشتمچنانکهغیرندانست
توهمزرویکرامتچنانبخوانکهتودانی

یکیللکپنج:آقایسللاالریضمنسللامو
خللداقللوتبللهشللما؛مختصللریازخودتللان

بگویید.
منهمسللامعللرضمیکنمخدمتشللماو
همههمکاران115درسراسللرکشور.منامیر
سللاالریهسللتممتولد1359/8/12درشهر
شللیراز.تحصیاتللمراسللال77دردانشللکده
پرستاریوماماییشیرازبارشتهتکنسیناتاق
عملشللروعودرسال79درسمراتمامکردهو
ازهمانسللالپیامآوربهداشللتدربیمارستان
امللامخمینیاسللتهبانشللدمودراتللاقعمل
81 سللال گردیللدم. کار بلله مشللغول آنجللا
بهصللورتناپیوسللتهبللازدرهمللاندانشللکده
پرسللتاریمامایی،رشللتهکارشناسیناپیوسته
پرسللتاریخواندموازهمللانزماندراورژانس
115شللیرازمشللغولبهکارشللدم.درمناطق
مختلفاورژانسشللیرازکارکردم؛منطقهیک
قصرالدشللت،منطقهدهوجاهللایمختلفکه
االنحضللورذهننللدارم.اورژانسموتورینیز
بودم،همدرباالیشللهروهمپایینشهر!سال
84درآزمونارشدنفرسومشدمودردانشگاه
تربیتمدرسرشللتهپرسللتاریقبولشدموبه
تهللرانآمللدم.مهرمللاه84دراورژانللس115
تهرانشللروعبهکارنمودمکللهبازهمازمناطق
باالشللروعکردم؛منطقه1دربند،منطقه206

ولنجک.
یکیکپنج:شروعکارتاندراورژانس115

تهرانرابهخاطردارید؟
بللله.مهرمللاه84بللودویادمهسللتکللهروز
سللردیبللود!بهمللاگفتنللدبرویللدمنطقهیک
بللود!وخانههللای دربنللد،جللومللاراگرفتلله
آنچنانللیوقصههللایخاصخللودش!بعدش
آمدیللمبهمنطقهولنجک.یللادشبهخیرخیلی
خاطراتازآنجادارم.یکنکتهجالبایناست
کهمندوسهماهبعد،بهخاطرپروپوزالوطرح
تحقیقاتللیام،بهعنللوانسللوپروایزراحیااعزام
شدمبهبیمارستانطالقانی.درشیفتاولکه
115بللودمبچههایبیمارسللتانکهازباالنگاه
میکردنللدداشللتمآمبوالنسمیشسللتم!ودر

شیفتدوممسوپروایزربیمارستانبودم!
یکیکپنج:ازسوابقعلمیدردورانارشد

بگویید.
پایاننامللهارشللدمیللککتللابشللدبللرای
وزارتخانلله،تحللتعنوانمدیریللتاحیاقلبی-
ریویدربیمارسللتانهاومراکزدرمانی.بعدبه
توصیهیکیازاسللاتیدسعیکردمدرفیلداحیا
ومراقبللتویللژهحرکللتکنمکهدرایللنزمینه
پیشرفتخوبیکردم.هماکنوندربیمارستان
امامخمینللیتهللران-بزرگترینبیمارسللتان
کشللور-مسللئولآموزشاحیابرایپزشللکان،
پرسللتارانوتمامگروههایدرمانیهسللتمکه
ایللنعنوان،جایگاهباالییاسللت.سللال86از

پایاننامهارشدمدفاعکردم.
یکیکپنج:پسازاخذارشللدپرسللتاریآیا

بازهمتحصیاتتکمیلیراادامهدادید؟
ازسللال86تاحللدودسللال90فعالیتهای
علمیمتفاوتیداشللتمتللااینکهدربهمن90
نفراولرشتهدکترایمدیریتسامتدربایا
وحللوادثدردانشللگاهعلللومپزشللکیتهللران
شللدم.دردورهدکتللری،مقطعللیازاورژانللس

تهرانخارجشدمودرحالپرسنلبیمارستان
امللامخمینیتهرانهسللتم.درآنجللابهعنوان
دبیرکمیتهبحران،مسئولآموزشمهارتهای
احیللایقلبللیریللوی،سللوپروایزرآموزشللیو

سوپروایزربالینیمشغولبهخدمتم.
در کلله مشللغولیتهایی پنج:بللا یللک یللک
چطللور را 115 در کار داریللد، بیمارسللتان

میبینید؟
افتخارمیکنمکهتکنسیناورژانسبودهامو
همچنللانهمهسللتموهنوزهللمخیلیعاقه
دارمکهبازسوارموتورالنسشوموبهماموریت
بللروم.بههرحللالعاقهوتعصبیکللهبهفوریت
هایپزشکیدارمازهماناولبودهوهنوزهم
هستودروغوگزافههمنیستواینرامندر
واقعیللتهللمنشللانمیدهللموارتبللاطخیلی
خوبیهمبللابچههایاورژانسدارمودوسللت

بللا را همللکاریام دارم
اورژانسکشورادامهدهم.
و آموزشللی همللکاری
کار حتللی و پژوهشللی
عملیاتیکللهخیلیبهاین

فیلدعاقهمندم.
از پنللج: یللک یللک
دیدگاههایتللاننسللبتبه

بگوییللد. EmS
بهعنوانکسیکه
از بسللیاری
ی هللا ه ز حو
را درمانللی
بلله تجر

کردهاید.
گللر ا

هیللم ا بخو
واقعبینباشیمو
رویکرد یللک بللا
حللرف علمللی
مللا بزنیللم،
اورژانسمللان
سللالهای در
نظللر از اخیللر
رشللد کمللی
خوبیداشللته،
خوبی اتفاقات

دربرنامههللایچهللارموپنجللمتوسللعهافتادو
امیدواریمکهدربرنامهششللمتوسعههمشاهد
ایللناتفاقللاتخللوبباشللیم؛امللامللاازبرنامه
خودمانهمعقبهستیم.ماآمبوالنسدرست
کردیم،رشتهفوریتهایپزشکیتدوینکردیم
وخیلللیازاتفاقاتدیگریکللهپیشآمد،ولی
یکمشللکلبزرگایناسللتکللهدراینکمی
سللازی،نتوانستیمبههماناندازهرویکیفیت
همکارکنیم.بگذاریدچندتامثالواضحبرای
تللانبزنم:رشللتهفوریتهایپزشللکیاالندر
و میشللود تدریللس دارد دانشللگاه ده چنللد
تعدادیزیادیازاسللاتیداینرشللتهازافرادی
هسللتندکهاصادراینفیلللدنبودهاندوحتی
گاهیوسللایلآمبوالنسراهمنمیشناسللند.
درسهایللیکهدردورانکارشناسللیفوریتها
تدریسمیشللودعماهماندرسهایدوران
کاردانیاست.آموزشهاخیلیبدویوکند
بیللن ایللنرادر بللیهیجللانهسللتندو و

دانشجویانممیبینم.
یللکیکپنج:جایگاهEmSمارادردنیا

چگونهارزیابیمیکنید؟
را آن علمللی لحللاظ از بخواهیللم اگللر
بررسیکنیمEmSماهنوزجهانینشده
اسللت.هنللوزمللردمشللناختخوبللیاز
EmSندارنللد.بللاورنمیکنند
را. آن عملکللرد
EmS درحالیکلله
جامعهمحور دنیا،
در و اسللت

واکسیناسیون
تمللام در و
ی هللا ح طر
در سللامت
جللا همه
کت شللر

میکنللد؛امللاEmSمایعنللیانتقللالبیماربه
بیمارستان!درحالیکهEmSیکنگرشکان
داردومیتوانددرجاهایمختلفکاربکند.در
مقایسهباکشللورهایدیگربحثهایزیادیرا
میتللوانمطللرحکرد.شللاخصرسللیدنمانبه

سانحه،بحثAlS,BlSو...
یکیکپنج:میتوانیدبهطورموردیازاین

مشکاتمثالیبزنید؟
یکمثالبارزشایناسللتکهمثادسللتگاه
AEDواردآمبوالنسهاشللدکهجانانسانها
رانجاتدهد؛امااالنمشللکلشایناسللتکه
باطریندارد،پدنداردوهیچاستفادهایازآن
نمیشللود؛یعنیمایکسریوسللایلکمیرا
آوردیموبهکیفیتکارینرسللیدیم؛امادوباره
منطقللهای یللک در را lmA کردیللم. افللول
خریدهانللدامللاشللرایطوآمللوزشالزمبللرای
اسللتفادهازآنفراهمنشللدهاسللت.ویاتعداد
زیللادیهدایموبایزرراخریدهانداماچسللبش
کارنمیکند!کمیتهاهست،امادرکیفیتها

دقتنشدهاست.
یکیکپنللج:بهEmSایللراندرمنطقهچه

نمرهایمیدهید؟
مناحساسمیکنماالنEmSماتارسیدن
بللهنقطللهمطلللوبجهانللیفاصلللهدارد.علت
آنهمایناسللتکهماخیلللیزیاددربندکمی
سازیبودهایم.البتهیکسریکارهایخوبو
قابلللقبولللینیللزانجامشللدهاسللت؛مثادر
اورژانستهرانبعضاکارهایخوبیانجامشده
اسللت.بهنظرمیرسللدکهماخیلللیجایکار
داریمکهEmSمابهحدمطلوببرسللد.ضمن
اینکللهمللابایللدپکیللجبیمارسللتانیوپیللش
بیمارسللتانیراباهللمببینیم.اورژانسکشللور
اکنللونکهدرحالسللازمانشللدناسللتبهتر
اسللتکهدپارتمانهایاورژانللسرابایکدیگر
لینللککند.بایللداینچرخللشدرکارهاوجود
داشللتهباشللد.چللونمللاهمللهآنهللاراجللدا
میبینیللمدرارایللهخدمتایللنتکهتکهکردن

ایجادمشکلمیکند.
یللکیکپنللج:آینللدهEmSراازجهتکلی

چگونهارزیابیمیکنید؟
انسللانبهامیدزندهاسللت!مللنفقطنگران
تغییراتمتعددمدیریتیهستم.یادمهستدر
یللکمللدتکوتاهچنللدتامدیللرباهللمتعویض
شللدند.مابایللدیکبرنامللهکاناسللتراتژیک
داشتهباشیموشاخصهاراتدوینکنیم.نقشه
راهوسندباالدستیداشتهباشیمتااگرآدمها
تغییللر برنامههللا کردنللد تغییللر
نکنند.منبهطورکلیخوشبینم
وخوشبینتللرخواهمبللوداگربا
تغییللرهرمدیللریبرنامههاتغییر
نکندواورژانسبتواندبراورژانس
و بیشللتر نظللارت بیمارسللتانها

کاملتریداشتهباشد.
یللکیللکپنج:جنابسللاالری
تشللکرمیکنللمازوقتیکللهبرای

اینگفتوگوقایلشدید.
بندهنیزدرپایانتشکرمیکنمازهمه
دلسللوزانEmSدرایللرانوآرزویموفقیللت
خللوب تکنسللینهای تمامللی بللرای دارم

ایرانزمین.

سخن رهبری
مجموعهپزشللکیوپرسللتاریوبقیهدستگاههایسامت،درواقعتأمینکنندهایننعمتبزرگ)سامتی(برایجامعهاند؛ونقشپرستاردراینمیان،نقش
بسللیاربرجسللتهایاست.پرسللتاردریكتاشوچالشدائمِیروحیوروانیاست؛فقطمسالهیجسماونیست.خستگیروحی،مواجههبابیمارودردمندو
احسللاسوظیفهاینکهبایدبرایایندردمندوبیمار،همعاججسللمانی،همعاجروحیومعنویتقدیمکند،مسللالهبسللیارفرسایندهایاست،کارسنگینی

است.اینوظیفهسنگینراپرستارانبرعهدهگرفتهاند.

دکتر امیر ساالری در گفت و گوی صمیمانه با یک یک پنج:

افتخار می کنم که تکنسین اورژانس بوده ام
سرمقاله
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ایده های اورژانسی را تجاری سازی کنیم
ماهیللتکاردرفوریتهللایپزشللکی،باعثتجربههللایبدیعو
منحصربهفردبرایهرکدامازپرسللنلاسللت.هرماموریتمحیط
خاصخللودرادارد؛خانههایمختلفبللاطراحیمنحصربهفرد،
قدیمللیومدرنهرکللدامبرایانتقالبیمللار،فنورزهارابهفکر،
مسللتلزم حادثلله صحنلله هللر و وامللیدارد خاقیللت و ابللداع
تصمیمگیللریومدیریللتامکانللاتونیروهاسللتوصدالبتهنبود
امکانللاتاسللتکهمللادراختراعللاتبودهوهسللت.بسللیاریاز
تجهیزاتللیکهاکنوندرسراسللرجهانبهعنوانوسللیلهمرسللوم
اسللتفادهمیشودروزیتوسللطیکتکنیسیننوآورپیشنهادشده
اسللت.چرااینخاقیتهادرمراکزاورژانسایرانوجودنداردیا
درحدحداقلباقیماندهاسللت؟مشللکاتپیشروچیسللت؟و
راهحلللکللداماسللت؟دالیلایللنعدمشللکوفاییمتعدداسللت.
بسللیاریازفکرهایبدیعیکهازخاطرافرادشللاغلمیگذرددر
حدتغییرکوچکیدرآتلها،برانکاردویاچیدماناسللت.تغییری
کوچککهممکناستمنجربهپیشرفتیبزرگدرکاربشودیااز
مشللکاتبللزرگبکاهد؛اماایللنفکرهایکوچکهیچبسللتری
برایطرحوآزمونپیدانمیکنندهیچمکانیسمیبرایآزمودنو
پللرورشایدههللاوبهکارگیللریآنهاوجللودندارد.شللخصایده
دهنللدهخودبایدپیگیرطرحخودباشللدتابهنتیجهبرسللدواین
مکانیسللممعموالخارجازسللازمانبایللددنبالشللود.افتادندر
ماراتنثبتایدهوتجاریسازی،درحالیکهمشتریاصلیایده،
اکثراخودسازماناست،انرژیوانگیزهایدهپردازراازویگرفته
وروحیللهاصاحطلبیرادرسللازمانبهانزوامیکشللد.ازسللوی
دیگللر،برخللیایدههللاباوجوداهمیت،بللهعلتتغییللرجزییدر
وسللایلوعدموجودبازاریجزمراکزفوریتها،برایفروشایده
ومحصول،ثبتآنرادرخارجازسازمانفاقداهمیتمیکند.از
سللویدیگرمدیرانسللازماننیزمجوزالزمبللرایهزینهدرزمینه
ایللدهپللروریراندارند.بدینترتیبوجودسللازوکاروکارگاهایده
پللرورییکضللرورتبهنظللرمیرسللد.مرکزمدیریللتحوادثو
فوریتهایپزشللکیمیتواندبااحداثیللککارگاهتحتعنوان
کارگاهایللدهپردازیجللایخالیمکانیبرایطللرحایدههاراپر
کنللد.ایللنکارگاهبللافراخللوانایدههایللیکللههنللوزدرمرحللله
پردازشانللد،بللهکمکچنللدصنعللتکارباتجربهبهبررسللیاین
ایدههللاپرداختللهراههللایاجللرایآنرامیآزماینللد.ایدههللای
مطرحشللدهافللراد؛یللانظللریونرمافللزاریاسللت؛یامربللوطبه
تجهیللزات.ایدههاینوعدوم،بهعلتماهیتسللختافزاریباید
درعملبهبوتهآزمایشگذاشتهشودتاایرادآنبرطرفوقابلیت
آنشللناختهشللودوبعدازآناقداماتالزمبللرایعملیکردنآن
انجامشللود.ایللنکارگاهدرادامللهمیتواندمحلیبللرایاجرای
طرحهایموفقدرسللطحکشللورباشللد.بهعنوانمثللال:ایدهای
بللرایاصاحبرانکاردارایهمیشللود،فردایدهدهندهباهمکاری
صنعللتکارانومدیللرانکارگاه،یللکنمونهازایدهخللودرااجرا
میکنللد.درعملبللاکمکصنعللتکارانکارگاه،ایللدهموفقبه
کسللبنظرموافقمدیرانمیشللودوهمهبهایننتیجهمیرسند
کللهایللنبرانکاردهابایداصاحشللوندحالاینکارگاهدرسللطح
کشوراقدامبهاصاحتجهیزاتمیکند.اگربررسیایدهمنجربه
تولیدوسللیلهخاصیشللودحجمکاربررسیوسللپسدرموردآن
تصمیمگیریمیشللود؛بهاینترتیبکهاگللرکارگاهتواناییتولید
آنراداشللتهباشدتولیدانبوهبرایپایگاههایسطحکشورشروع
میشللودواگللرطرحفراتللرازسللازماناورژانللسباشللدونیازبه
تولیدکنندهبزرگداشللتهباشد،مدیریتاینکارگاهتواناییارائه
طللرحبللهمراجللعوکارخانههابرایاسللتفادهراخواهدداشللت.

صدالبتههمزمانباآنپیگیرثبتایدههاخواهدشد.
کارگاه می تواند به سه صورت مدیریت شود:

الف:ازطریقدخالتمسللتقیممدیریللتاورژانسباخرجکرد
هزینهخریدتجهیزاتوبهکارگیریمتخصصینوبرقراریحقوق
ومزایایدولتیب:باتشللکیلشرکتتعاونیازکارکنانسازمان
وبسللتنقراردادباآنبرایخریدتجهیزاتج:ارائهپیشللنهادبه
شخصیااشخاصعاقهمند.اینکارگاهبایدبهصورتخصوصی
یللاسللهامیخللاصادارهشللودودرابتدابللرایخریللدتولیدات،
ردوبدلکردنایدههاوبسللتنقرارداد،بایددارایچنددسللتگاه
تولیدیباشد؛دسللتگاههایدوختصنعتی،پرسسبک،تزریق
فللوموپاسللتیک،دسللتگاههایبللرشوجوشللکاری.درادامهبا
شللرایطمختلفوبنابهصرفاقتصادیایدههایپرداختهشللده،
دسللتگاههایموردنیللازخریللداریمیشللوند.پرسللنلموردنیاز
کارگاههللمازافللراددارایتجربللهکارباایندسللتگاههاانتخاب
میشللوندوتعللدادآنهابنابهنیللازتعیینمیشللود.قابلیتهای
دیگرکارگاهالف:راهنماییایدهپردازتوسللطفردمورداعتمادو
پیشللگیریازایدهدزدیوسللرگردانیفردب:امکانادغامچند
ایللدهمرتبللطوهمافزایللیج:امللکانگسللترشتولیللدویافتللن
بازارهللایخللارجازفوریتهللادرداخلللوخللارجازکشللوربرای
محصوالتد:تولیدبرخیمحصللوالتمصرفیمانندکوالروآتل
و...بللرایتامینهزینههایجللاریکارگاهوکاسللتنهزینههای
اورژانللس.بودنچنیللنکارگاهی،روحیهایدهپروریوپیشللرفت

خواهیرادراورژانس،ارتقاخواهدبخشید.

اورژانسکشوردرصدداستتایکجامبگ
جامع،اسللتانداردویکسللانبرایتماممراکز
بیمارسللتانی پیللش پزشللکی فوریتهللای
طراحیوتولیدکند.اینتصمیمبهعلتعدم
هماهنگللیووجودجامبگهللایمختلفدر

هراستانگرفتهشدهاست.
حسللننوریسللاری،رئیسادارهاورژانس
پیشبیمارسللتانیکشللوردرخصللوصاتخاذ
بازدیدهللای در داد: توضیللح تصمیللم ایللن
استانی،متوجهعدمیکسانبودنجامبگها
شللدیمبهطوریکللهدواسللتانیللکجامبللگ
مشللابهنداشللتندویادربعضیمراکز،شللاهد
جامبللگهایجللدا)جامبللگcprوجامبگ
دارو(بودیموایندرحالیاسللتکهمالیست
تجهیزاتوداروهارابهصورتجامعمشخص
کردهوطیدسللتورالعملبهتماممراکزاباغ
کردیم.ایللنتفاوتهللاوطراحیهایداخلی
خدماترسللانی در مشللکاتی بللروز باعللث
خواهدبود.جامبگبایدبهشللکلیباشللدکه
هرتکنسینیازهرمرکزیجایدقیقوسایل
وداروهللارابدانللدوآنقدرسازماندهیشللده
باشدکهاگردارویاوسایلیدرونآنکمبودبا
یکنللگاهمتوجهشللودوهمچنیللنبایدتمام

وسایلدریکجامبگباشد.
رئیللسادارهاورژانللسپیللشبیمارسللتانی
کشللوردرپاسللخبهسللوالمادرمللوردتعیین
استانداردجامبگجدیدومقایسهآنبانمونه
جامبللگهللایمورداسللتفادهدرکشللورهای
خارجللی نمونههللای از مللا گفللت: دیگللر
الگوبردارینخواهیمکرد؛بلکهبراساسنیاز
کشورخودمانطراحیانجامخواهدشدودر
حللالحاضللرحداقلللتجهیللزاتوداروهای
موردنیللازرادردسللتورطراحللیقراردادیللم.
همچنیللنباتوجهبللهایننکتهکللهدربعضی
مناطللق،اسللتفادهازبعضیوسللایلوداروها

بیشللترموردنیللازاسللت،فضللایخالللینیللز
برحسللبایننیازتعبیهخواهدشدتااگرنیاز
بللهافزودنوسللیلهیللادارویللیبودبامشللکل

مواجهنشوند
نللوریسللاریادامللهداد:ابعللاد،انللدازه،
جنللس،رنگ،چیدمللانودردسللترسبودن
تجهیزاتداخلآنوحتیشکلظاهریاین
جامبللگبادقللتکارشناسللیخواهدشللدو
سللهولتاسللتفادهآنتوسللطتکنسللینهااز
اسللت. آن طراحللی در مهللم فاکتورهللای
همچنینوزنآنطوریدرنظرگرفتهمیشود
تاعاوهبرحملراحتآنازآسیبرسیدنبه
ناحیهکتفوکمرتکنسینهاجلوگیریشود.
ویدرپاسللخبهاینکهازنظراتدانشگاهها
یللاتکنسللینهادرطراحللیجامبللگجدیللد
اسللتفادهخواهدشللدعنوانکرد:مللابهتمام
دانشللگاههایعلومپزشللکیاعللامکردیمتا
نمونللهجامبگهایمورداسللتفادهخللودرابا
ذکللرمزایللاومعایللببرایمللاارسللالکنندو
همچنینازتکنسینهامیخواهیمتااگرایده
ویللانظللریدرایللنزمینهدارنللدتللاتاریخ15
بهمنمللاهسللالجللاریبهصللورتتلفنللییللا
مکاتبهایبااورژانسکشوردرمیانبگذارند.
پیللش اورژانللس اداره رئیللس پایللان در
بیمارسللتانیکشللور،درموردتاریخرسللیدن
جامبللگهایجدیللدبهدسللتمراکزتوضیح
داد:آمبوالنسهللایجدیللدکللهبللهزودیبلله
مراکزخواهندرسیددارایجامبگهستندو
مابقیآمبوالنسهانیزبهمحضنهاییشللدن
طللرحجامبللگجدیللد،طللرحبرایشللرکت
تولیدکنندهآمبوالنسهاارسالخواهدشدتا
بهمرحلهتولیدوساختبرسد.درحالحاضر
بودجهاینطرحنیزبرآوردوتامینشللدهودر

اینزمینهمشکلینداریم.

بللارشبرفوبللارانروندخدمترسللانیدر
بسیاریازسازمانهاوارگانهاراکندمیکند
وبهتبعآنحجمکاردربسیاریازقسمتهای
اسللتان مییابللد. افزایللش خدماترسللانی
آذربایجانغربیازسریاستانهاییستکه
زمسللتانشللاهدبللارشبرفهللایسللنگین،
کللوالکوبهمنمیباشللدوهمیللنامرباعث
عللدمدسترسللیمللردموبللهخصللوصبافت
روستانیبهبعضیازخدماتازجملهخدمات

درمانیمیشود.
بللهگللزارشروابللطعمومللیاورژانس115
آذربایجانغربی،ازتاریخیکم،لغایتنوزدهم
توسللط بللاردار مللادر بلله106 دیمللاه94،

اورژانس115کمکرسللانیشللدهاسللت.در
اینمیان53موردباهمکاریمسللتقیممرکز
مدیریتحوادثوفوریتهایپزشللکیاستان
وتوسللطپایگاههاصورتگرفتهاست.4مورد
زایمانداخلآمبوالنسوتوسطتکنسینهای
اورژانس115انجامشللدهکهیکیازآنهابه
خاطرشرایطسللختدسترسیوبستهشدن
راههللاتوسللطبللرفازطریللقامللدادهوایی
صورتگرفتهاسللت.دومللورداززایمانهادر
شللهرارومیللهدرتاریخهللایدهموسللیزدهم
دیماهتوسللطتکنسللینهایزحمتکشاین
شهرحسللنعلینژاد،حامدولیزاده،پرویز
رایللزنومحمدعلویصورتگرفتهاسللتکه

قطعللًاایللنفرشللتگاننجللاتدرذهللنآندو
خانللوادهتاابدباقللیخواهندمانللد.دومورد
زایماندیگردرشهرسللتاناشنویهانجامشده
اسللت.یکیازایندوزایماندرتاریخ11دی
ایللن تکنسللینهای از تللن دو توسللط مللاه
شهرسللتانشللیخاقللادریوبهمللنقللادری
انجامشللدهاسللتوزایماندیگرتوسطامداد
مرکللز بللا تلفنللی تمللاس طللی کلله هوایللی
فوریتهایپزشکیارومیهدرساعت14:30
مللورخ13دیمللاهمبنیبروجودمللادرباردار
بدحللالدرروسللتایباالنللجازتوابللعبخللش
سللیلوانا)منطقللهمرگللور(کهبهدلیلللبارش
سللنگینبرفومسدودشدنکاملجادههای

اصلللیوفرعللیوعللدمامللکانامدادرسللانی
زمینللی،انجامشللدهاسللت.بعللدازتمللاسو
درخواسللتکمللک،مراتللبسللریعًاازطریق
پللیگیللریرئیللسمرکللزمدیریللت و Eoc
حوادثوفوریتهایپزشللکیدانشگاهدکتر
باقربهرامیبهاطاعاورژانسکشللوررسیدو
درخواستامدادهواییگردید؛وباهماهنگی
صورتگرفتهتوسطاورژانسکشورواورژانس
ارومیلله،بالگللردهالاحمربهمحلللاعزامو
مللادرونوزادمتولدشللدهبللهفللرودگاهارومیه
منتقلللشللدندودرسللاعت17بیمارتوسللط
اورژانسارومیهبهبیمارسللتانشهیدمطهری

منتقلوحالعمومیآنخوباعامشد.

اصغرشاوردیازتکنسینهایباسابقهشهر
تبریللزاسللتکللهدرحللالحاضر26سللالاز
سنواتخدمتیاومیگذرد.ایشاندریکیاز
ماموریتهادراثرفشارواسترسکاریدچار
حملهقلبیشللدهکهدرگفتوگللوباخبرنگار
ما،ماجرایاورژانسللیشللدنوحملهقلبیرا

اینگونهتعریفکرد:
صبحروزچهارشللنبه9دیماه94زمانیکه
مشللغولصرفصبحانهبودیللممأموریتآغاز
شد.مأموریتهارابامسافتطوالنی،باتوجه
بللهاینکهپایگاههللایدیگللردرمرخصیویا
مأموریللتبودندانجللامدادیموبللهماموریتی
بافاصلهپنجپایگاهمیرفتیم.بههمکارمگفتم
شللانههایمدردمیکنللدانگارسللرماخوردهام
گفت:بادورهوموردینیسللت.پسازاینکه
بللهپایللگاهرسللیدیماحسللاسکللردمقفسلله
سینهامدرحالشللکافتناستوبههمکاران

اعامکللردمبایدنسللبتبهگرفتننللوارقلب
اقدامکنیم.بهبیمارسللتانشهیدمدنیتبریز
مراجعللهکردیمودرحینگرفتللننوارمتوجه
برخللیاشللکاالتدرنوارقلبمشللدموبهروی
خودنگذاشللتم.تااینکهپزشللکباالیسرم
آمللدوبهشللوخیگفت:مگرتکنسللینهاهم
بیمارمیشوند!پسازدیدننوارقلبمتوجه
بیماریقلبمشللدوپسازاکومشللخصشللد
یکللیازرگهللایقلبمگرفتللهوگفتنللدباید
و آبللادی اصللان دکتللر شللود. آنژیوگرافللی
همکارانشللانپسازتللاشوبالنزدنکاری
کردنللدکهرگقلبمنبازشللدوپسازچند

روزاستراحتبهبودیافتم.
اورژانللس کار در زای اسللترس عوامللل

چیست؟
ایللنتکنسللیناورژانسبابیللاناینکهباید
اسللترسهای تللا برنامهریللزیشللود طللوری

تکنسینهایاورژانسکاهشیابدخاطرنشان
کللرد:آنچللهسللبببللروزایللنبیماریشللد
استرسهایزیادیاستکهدرحینمأموریت
بهماواردشللد.اصغرشللاهوردیافللزود:باید
برنامللهایبللرایرفللاهتکنسللینهاطراحیو
پیشبینللیشللودتااسللترسآناننیللزکاهش
داد.شللاهوردیبابیللاناینکللهدرایللنچند
سالاخیراسترسهایکاریبیشازحدشده
اپراتورهایللی از حاضللر حللال در افللزود:
استفادهشدهاسللتکهباتوجهبهعدمارتباط
رشتهآنانبافوریتهاتخصصدادنمأموریت
راندارنللد.ویافللزود:میتللواندرمرکزپیام
بسللیاریازمأموریللتهارامدیریللتکردوبه
بیمللارانمشللاورهالزمراارائللهدادنللهاینکه
بللرایهرتماسللیغیراورژانسللییللکاعزام
صللورتگیللرد.اینتکنسللیناورژانللستبریز
یکللیازعواملللدیگرایجاداسللترسوفشللار

عصبیتکنسینهاراروشنگذاشتنبیسیم
نیمههللایشللبدانسللتوگفللت: آنللاندر
پیشازایللندرسللاعتآخللرشللبونیمههای
شبباگوشییاتلفنبیدارمیشدیماماامروز
مجبوریمبهطور24سللاعتبیسیمماروشن
باشللدکهخوداینمسالهسببایجاداسترس
میشود.شللاهوردیافزود:22پایگاهبهیک
بیسللیممتصلللهسللتندو44نفللردرحللال
صحبتواینمشکلاسترسهایکاریرادر
نصفشللبافزایللشدادهوباعثمیشللودتا
فللردنتوانللداسللتراحتکنللد.اینتکنسللین
اورژانللسگفت:بایدطوریبرنامهریزیشللود
کهبللهرفاهتکنسللینهاوورزشواسللتراحت
آنانتوجهویژهشللودتابافراغتبالبیشتری

بتوانندارائهخدماتکنند.

در راستای تشکیل سازمان اورژانس کشور رخ داد

یکسان سازی جامبگ ها در سراسر کشور
اجرای طرح یکسان سازی جامبگ های آمبوالنس ها، در تمامی مراکز حوادث توسط اداره اورژانس پیش بیمارستانی کشور

تولد فرشتگان به دست اورژانسی های ارومیه
خدمات رسانی به 106 مادر باردار در طول 19 روز

حمله قلبی حین ماموریت برای تکنسین اورژانس تبریز
فشارهای کاری چه اثراتی بر تکنسین ها خواهد داشت؟!

دیدگاه

احسان قلیچ خانی |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تکنسین اورژانس 115 قزوین

اورژانس فسا پابه پای کاروان شهدا
بهگزارشروابطعمومیمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشللکیفسللاعصرروزیکشللنبه94/10/27کاروانشاهدانبصیر)شهدایگمنام(از3محور
واردشهرسللتانفسللاگردیدکهبوسللیله6دستگاهآمبوالنسجادههایمواصاتیومسیرمذکوردرشهرهایدوگان-ششده-نوبندگان-میانشهر-زاهد
شهرتاورودیهایشهرستانتحتپوششقرارگرفت.ضمنامراسمفوقساعت8/30صبحروزدوشنبهبااستقبالباشکوهمردمشهیدپرورووالیتمدار
درمرکزشهرسللتانازمیدانشللهداءبهسللمتمیدانشللاهزادهقاسمبوسیلهیکدستگاهاتوبوسآمبوالنسو6دسللتگاهآمبوالنستحتپوششامدادی

درمانیقرارگرفت.قابلذکراستکهکارکناناینمرکزنیزدراینمراسمحضورفعالداشتندوباشهدایعزیز،درپیرویازراهشهیدانمیثاقبستند.

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



صفحه4
شمارههشتم/بهمنماه1394
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 آموزش جامع اورژانس در مدارس ابتدایی
بهگزارشروابطعمومیمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشکیاستانزنجان،طرحآموزشجامعاورژانسمدارسابتداییزنجانازدیماه1394آغاز
شللد.جللوادمرادیگفت:کارشناسللانآموزشاسللتانباهمراهیپرسللنلعملیاتیباحضللوردرمدارسابتداییاقللدامبهآموزشدانشآمللوزانباموضوعات
کمکهللایاولیه،آشللناییبللاوظایفوعملکردفوریتهایپزشللکیوچگونگیتماسبامرکزپیاماورژانس،درمواقعاورژانسللینمودنللد.همچنینباتوجهبه
اهمیتفرهنگسللازیونقشقشللرکودکونوجواندراینامر،توضیحاتیدررابطهباعواقبتماسهایبیموردبااورژانس115بهدانشآموزانارائهشللدتا

شاهدکاهشآمارمزاحمتهایتلفنیباشیم.

خیالمیکنللم/درآبهایجهانقایقی
اسللت/ومن-مسللافرقایق-هزارهاسللال

است/سرودزندهدریانوردهایکهنرا
بهگللوشروزنههایفصللولمیخوانم/و
پیشمیرانم/مراسللفربللهکجامیبرد؟/
کجانشللانقدمناتمامخواهللدماند؟/وبند
کفللشبهانگشللتهاینللرمفراغتگشللوده

خواهدشد؟
کولهبارسفربربستیمتاتماممراکزحوادث
راازنزدیکببینیم،حرفهایشانرابشنویم
وجنللسمشکلشللانراباجللانودللمس
کنیموآنهارادرنشللریهمنعکسنماییم.نه
اینکللهمعجللزهگریموبرایحلمشللکات

چراغجادودردسللتداریللم؛اماهمینقدر
کللهصللدایسللفرمانبهقللدرآشللفتهشللدن
خوابهایشانبلندبودهمینکفایتمیکند
تارسللالتخویشرابهانجامرساندهباشیم.
درایللنسللفرنامهبهاسللتانزاهللدانرفتیم.
زاهدانسللرزمینآفتابومردمانروشندل
اسللت.مردمانیکههرصبحپیشللگامایران
زمینندبرایسللامبهخورشللیدمشرقتبار.

سللرزمینیکهسللختیجغرافیایشمردمانی
سللختکللوشوصبورپللرورشدادهاسللت.
زاهداناگرچهازامکاناترفاهیمستحقش
بیبهرهاستامادرعوضمردمانیداردکه
سللختمهربانوصمیمیانللد.مردمانیکه
بللرایمیهمانشللاناحترامیشللگرفقایل
اند.بهزاهداناگرسفریکوتاهکردهباشی،
محللالاسللتکللهلطللفمردمللانخورشللید

تبارشراازیادببری.سللفرنامهیکیکپنج
بهدرخواستهمکارانزاهدانو-البتهمیل
قلبللیخودمللان-دراینشللمارهبهاسللتان
زاهدانسفرکردوخاطراتیازیادنرفتنیرا

دردفترخاطراتخویشورقزد.

اولیللنروزکاریدرزاهدان،بادیداردکتر
فریبرزراشللدی،رئیسمرکللزاورژانس115
زاهللدانآغازشللد.پللسازدیللداریکوتاهو
صمیمللیبادکترراشللدیوآشللناشللدنبا
تعدادیازهمکارانمرکزمدیریتحوادثو
فوریتهایپزشللکیزاهداننوبللتبهمرکز
پیامرسید.مرکزپیاماورژانسزاهداندرهر
نوبتکاریباحضورسللهنفرادارهمیشللود.
وقتیازاعضاینوبتصبح،ازمشکاتشان
پرسللیدمجوابهایتازهاینشللنیدمومثل
و کار فشللار و نیللرو کمبللود از همیشلله
مزاحمتهللایتلفنللی)25%کلتماسها(
سللخنگفتند؛امللانکتهایکللهبرایمخیلی
جالببودونظرمراجلبکردفضایکوچک
دیسللپچبود.ایننکتهنبایللدازقلمانداخت
کللهباوجودفضللایکوچکهمللکارانمادر
دیسللپچاورژانس115زاهدانهمیشهودر
همهحالکارهایشانرابهنحواحسنانجام
میدهند؛حتیزمانیکهمامزاحموقتشان
بودیللم.طبقبرنامللهازپیشتعیینشللدهبه
سللمتدفترریاستدانشللگاهعلومپزشکی
زاهدانرهسپارشدیمولیمتأسفانهمتوجه
زمللان اضطللراری جلسللهای کلله شللدیم
اختصاصیافتللهبهیک.یک.پنللجرابلعیده
اسللت)ایناتفاقیکباردیگللرهمدرهمان

روزرخداد(
بیمارســتان خاتم االنبیــا، مرکز ترومای 

زاهدان
نللاکاممانللدندردیللداررئیللس از پللس
دانشللگاهعلللومپزشللکیراهیبیمارسللتان
خاتماالنبیازاهدانشللدیم،بیمارستانیکه
در اسللت. زاهللدان شللهر ترومللای مرکللز
بیمارستانباآقایصبوریسرپرستاربخش
اورژانللسبهگفتوگللونشسللتیم؛دربخش
اورژانللسبیمارسللتانخاتماالنبیللازاهدان،
و مقیللم اورژانللس، طللب متخصللص یللک
همچنیللنرزیدنللتطللبواینتللرندرکنار
پرسللتارانودیگللراعضللایگللروهدرمانبه
مراجعللانخدمللاتدرمانیارایللهمیکنند.

طللیمدتللیکللهدربخللشاورژانللسبودیم
بلله آمبوالنسللی هیللچ گللذر خوشللبختانه

بیمارستانخاتمنیفتاد.
آقایللان بهاتفللاق ناهللار، صللرف از پللس
پایگاههللای عللازم سللرگزی و خوشسللیما
اولیللن k-408 شللدیم. زاهللدان شللهری
پایگاهللیبللود-شلللوغترینپایللگاهشللهری
زاهللدانازنظللرتعللدادمأموریللت-کللهبللا
تکنسللینهایشیفتآقایانمهدیخواجهو
جوادفراهیبهصحبتنشسللتیم.جاییکه
تکنسللینهایطرحللیازمشللخصنبللودن
وضعیللت سللرانجام و آیندهشللان

استخدامیشاننگرانبودند.
سیستان و بلوچستان زخمی از فجایع 

تروریستی
درجلسللهتجلیلازپیشکسللوتان،یکیاز
بازنشسللتگاناورژانسزاهدانخاطرهایاز
سللالهایآخرخدمتشبرایمللانبازگوکرد
کهخللودشدرآنحادثهمجروحشللدهبود.
حادثللهبمبگللذاریدرکنللارمسللجدجامع
شللهرزاهدانکهبهاعتقاداهالی،آمبوالنس
مستقردرجلویمسجدجامعبهدلیلحائل
شللدنبینخودروانتحللاریوجمعیت،جلو
تلفاتشللدیدراگرفتهاست.درمسیرپایگاه
بعدیازمقابلمسللجدجامععبللورکردیم،
هنوزآثارآنانفجاردیدهمیشللد.)مصاحبه
باتکنسللینیکهدراینحادثهآسللیبدیدرا

درشمارههایبعدخواهیدخواند(
بغض ده ساله ای که نترکیده است!

درپایگاهk-405وحیدشجاعیانوبابک
صانعللیازماپذیرایللیکردند)بابللکفرزند
خلللفیکللیازپیشکسللوتانیاسللتکللهدر
جلسللهصبحخاطللرهایازروزهللایآغازین
کاریپسللرشبازگللوکللردهبللود(ازبابللک
صانعللیدرمللوردچگونگللیورودشبهاین
حرفهپرسللیدم.بابکعاقه،آگاهیواطاع
ازشرایطکاریوژنتیکرادرورودشبهاین
حرفهمؤثرمیدانسللت.طیصحبتهایمان
بللابابللکصانعیمتوجهشللدیمبابازگشللت

شللرکتهایخصوصیبللهاورژانسمخالف
اسللتوایللناتفللاقراظلللمدرحللقمللردم
میدانللد.صانعللیپسللرکللهماننللدپللدرش
خوشسللخنبللودراجعبللهحملهاشللراربه
مردمبیگناهوحضورخودشبرایکمکبه
آسللیبدیللدگانآنحادثهتلللخوجمعآوری
اجسللادوانتقالآنهاگفت:ازآنحادثهده
سللالمیگذردولیهنوزدرگلوبغضیدارم

کههمیشهبامناست!
آمبوالنســی کــه 15 ســال پیــش بیمه 

نداشته، امروز اشکمان را درآورد!
مقصدبعدیمانمنزلآقایمحسللنیبود
کهسللالهاپیللشدرجریانانجللاممأموریت
دچارسانحهرانندگیوقطعنخاعشدهبود.
آقللایمحسللنیازسللختیزندگللیبللاایللن
شللرایطگفللت،ازآسللیبهاییکللهبعدهللا
برایشایجادشدهبودگفتوازهزینههایش
کهازتوانخانوادهاشخارجاست.همسرو
پرسللتارفداکارتکنسینآسیبدیدهزاهدان
ازقوانیللنمنفعلللشللغلیوزارتبهداشللت
بسللیارگلهمندبودکههیچحمایتیازسوی
دانشگاهرامتوجهخودوهمسروسجادتنها
فرزندشاننمیبیند.خانممحسنیکهبهجز
پرسللتاریازهمسللرشفرهنگیهمهست
تنهللاحامیخودوخانللوادهاشرادروزارت
بهداشللتدکترراشللدیمیدانستوازاین
بابللتخداراشللاکربللود.)مصاحبللهباآقای
بعللدخواهیللد محسللنیرادرشللمارههای

خواند(
به یادت داغ بر دل می نشانم!

درادامهبهدیدارباخانوادهمرحومحسین
سللوم در میللری حسللین – رفتیللم میللری
شللهریورماههمیللنامسللالدراثللرتصادف
حیللنمأموریللتجانخودراازدسللتداد-
در کلله کملطفیهایللی از میللری خانللواده
حقشانشدهبودگلهمندبودند،ازظلمیکه
شللرکتبیمللهدرحقشللانکردهبودبسللیار
شللاکیبودندوتنهاتوقعشللانازاورژانسو
دانشللگاهعلللومپزشللکیحمایللتبللود؛تللا

بتوانندحقشانراازبیمهبگیرند.)مصاحبه
بللابرادرمرحوممیریرادرشللمارههایبعد

خواهیدخواند(
دومین روز سفرنامه در مسیر چابهار

پنجصبحزاهدانرابهمقصدچابهارترک
کردیم.درمسللیرحوالیساعتششصبح
درحالیکهآسللمانکمکمروشللنمیشدبه
پایللگاهجللادهایچانعلللیرسللیدیم.بللرای
دقایقکوتاهیمیهمانعزیزانیبودیمکهدر
آنسللاعتبیداروآمادهبودنللد؛درادامهبه
شهرسللتانخللاشرسللیدیم.خللاشدارای
چهللارکللدفعللالوعملیاتللیاسللتوجمعا
سللیزدهنفرنیرودارد.بللرایصرفصبحانه
مزاحمعلیرضاسللرگزی،مسللئولاورژانس
115خللاشودیگللرهمکارانشللانشللدیم.
جایللیکهبهگرمیازمااسللتقبالوپذیرایی
شد.جنسمشللکاتهمکارانخوبماندر
خللاشمتفللاوتوخاصخودشللانبللود.به
دلیلللغیراسللتانداردبودناکثرمسللیرهای
مواصاتیوقرارگرفتنشهرستانخاشدر
مسیرقاچاقانسان،حوادثیمانندواژگونی
خودروهللایقاچاقچیللانانسللانکللماتفاق
نمیافتللدوگاهللیتللا18مصدومبللرجای
رخللدادچنیللن از تکنسللینها میگللذارد.
حوادثیدوباردریکروزهمیادمیکردند.

عجیب ولی واقعی!
سللرانجامحوالیسللاعت14بللهبندرآزاد
چابهللاررسللیدیم؛آنچللهدرچابهللاردیدمبا
تصورمبسللیارمتفللاوتبود.چابهللارمنطقه
آزادهسللتولللیرهاشللدهازفقللرنیسللت.
چابهللارمنطقللهآزادهسللتولللیهمچنان
تشللنهتوجهاست!چابهارمحرومهستولی
مردمانشمانندتماممردماستانسیستانو
و مهماننللواز و خونگللرم بلوچسللتان
بااخاقاند.درمرکزاورژانسچابهارسللعید
دشللتبانبهعنللوانمسللئولشللیفتمیزبان
اصلللیمابللود.دوپایگاهشللهریباسللهکد
فعللالوپنللجپایللگاهجللادهایداشللتههای
منطقهآزادچابهاراسللت.نکتهقابلتأملدر
موردپایگاههایجللادهایچابهارچهارنفره
بللودنتمللامآنهللابللود.وقتللیازوضعیللت
چینللششللیفتهادرپایگاههللایجادهای
پرسیدم،بقولیمخمسوتکشید؛چرخش

شیفتبهصورت15روزبه15روز.
و پایگاه پیر سهراب در 100 کیلومتری 
چابهار که تنها با ســه تکنســین به مردم 

منطقه خدمات می دهد
پسازمطرحشللدنکمبودنیروومشکات
آمبوالنسهایفرسللوده،مهمترینخواسته
کارکنانمرکزاورژانللس115چابهارفراهم
شللدنشللرایطیبرایادامهتحصیلشاندر
بهصللورت پزشللکی فوریتهللای رشللته
اعتقللاد تکنسللینها بللود. دسللتورالعملی
داشللتنددراینموردبهآنهاوخواستهشان
توجهنمیشللود،درحالیکهرئیساورژانس
زاهللدانورئیللسدانشللگاهعلللومپزشللکی

زاهدانبااینامرموافقاند.
به پایان آمد این دفتر ...

درانتهایسللفرباتأخیرزیادبازبهسللراغ
دکتللرراشللدیرفتیمتللاصحبتهللایمدیر
باسابقهاورژانس115زاهدانراهمبشنویم
وازمیهماننوازیشاننهایتتشکرراداشته
باشللیم.طیسفرسللهروزهیک.یک.پنجبه
اسللتانسیسللتانوبلوچسللتانبزرگوارانی
صبللوروخوشاخاق،زحمتبسللیارزیادی
متحملشدندکهسپاسبرایقدردانیشان
کموناچیزاسللت؛آقایانخوشسیما،میر،

سرگزیوشاهرودی.

درسللفربهسیسللتانوبلوچسللتان،پللایصحبتهایدکترراشللدی،
رئیللسمرکللزمدیریللتفوریتهاوحللوادثپزشللکیزاهداننشسللتیم.
رئیسیدوستداشتنیومهربانهمانندمردمآنمنطقهکههمهپرسنل،
تکنسینهاومراجعان،اورافردیدلسوز،مهربانوپرتاشمیدانستند.
رئیللسمرکللزمدیریتحللوادثوفوریتهایپزشللکیزاهللدانراجعبه
شللرایطکاریدرایللنمرکزگفللت:درحالحاضر108پایللگاهاورژانس
تحللتپوشللشاینمرکزفعالهسللتندکه55پایگاهدرقالللب15پایگاه
شللهریو40پایللگاهجادهایمربوطبهشهرسللتانزاهداناسللت.دکتر
راشدیبابیاناینکهطبقبرنامهپنجمتوسعهباید21پایگاهوبراساس
دسللتورالعملمرکزبهداشللتباید25پایگاهاورژانسدرزاهدانفعالیت
کننللدافزود:درمجموعبایللد70پایگاهدیگردراسللتانراهاندازیکنیم
یعنیباید180پایگاهداشللتهباشیم.دکترراشدیبابیاناینکههمانند
دیگللرمراکز،کمبللوداعتبارات،یکیازچالشهللایاصلیمرکززاهدان
استوخوشبختانههرماهبخشیازکمبودبودجههاباهمکاریمسئوالن
دانشللگاهزاهللدانبرطرفمیشللودادامللهداد:اگرمیللزاناعتبارمرکز
فوریتهاازبودجهدانشللگاهمشللخصشللود،ماهمبهترمیتوانیمبرای
هزینهدربخشهایمختلفاورژانسبرنامهریزیکنیم.ویبابیاناینکه
سیسللتانوبلوچسللتانبزرگتریناسللتانکشللورازنظرمساحتاستو
ازنظرجمعیت،پراکندگیشللهریوروستاییزیادیدرایناستانوجود
داردافزود:خدماتدهیاورژانسدراسللتانپهناورسللختاستومدت
دوسللالاسللتکهدرچندنقطللهازمرکززاهداننیازبللهراهاندازیچند
پایللگاهدیگرداریم؛امابهدلیلکمبودنیرو،قادربهاینکارنیسللتیمودر
کنللارآنپایگاههایدیگرمجبورهسللتندمناطقزیادیراتحتپوشللش
قللراردهنللد.ویبااشللارهبللهاهمیتنقللشایجللادانگیللزهکاردرمیان
کارمنللدانوتاثیللرآندرافزایللشبازدهللیکارگفللت:درمناطللقگرمو
خشکمانندزاهدانبایدبرایکارمندانوتکنسینهاانگیزهایجادکرد؛
امانهتنهاهیچامکاناتتفریحیورفاهیبرایتکنسللینهانداریمبلکهبا
تعیینشیفتهایزیاد،مشکاتزیادیرابرایآنهابهوجودآوردهایم.
ویبللابیللاناینکهپایگاههابا4نیروادارهمیشللوندافزود:تکنسللینها
مجبورند15روزشللیفتباشللندو15روزاستراحتکنندکهاینموضوع
باعثایجادمشکاتجبرانناپذیریازجملهطاقوبیماریهایالعاج
برایآنهاشللدهاسللت.اگربگوییمبرایشللیفتهایاضافللهکاریپول
میدهیللم،بهنوعیبیلطفللیکردهایم،زیراهمهمیداننللدکهبعضیاز
چیزهللاازجملهعمروسللامتراباپرداختپولنمیتللوانجبرانکرد.
دکترراشللدیبهترینراهحلاینمشکلراجذبنیرویبومیدانستو
گفللت:درنظرداریمازاینپسدرجذبنیروها،بومیبودنرادراولویت
قراردهیمتاتکنسللینهامجبورنباشنددرجاییحدود600کیلومتردور
ازخانهشللانشللیفتدهند.رئیسمرکللزمدیریتحللوادثوفوریتهای
پزشللکیزاهدانبااشللارهبهمرزیبودناستانسیسللتانوبلوچستانو
افزایشتصادفهادرایناستانبهدلیلورودمحمولههایقاچاقگفت:
اینموضوعباعثافزایشماموریتهایمامیشودآنهمدرشرایطیکه
حداقلمسافتطیشدهتوسطآمبوالنسهابرایانتقالبیمارومصدوم
بهزاهداندستکمصدکیلومتراست.باالبودنتعدادماموریتهاوزیاد
بللودنفاصلهتامرکزاسللتانباعثمیشللودعمرمفیللدآمبوالنسهاکم
فرسللودگی دالیللل از دیگللر یکللی شللدید آفتللاب همچنیللن شللود.
آمبوالنسهاسللت.ویبابیاناینکهازشمالتاجنوباستانسیستانو
بلوچسللتانهزاروصدکیلومترفاصلهاسللتووجودیکاورژانسهوایی
آنهمبابرد150کیلومترپاسللخگوینیازامدادرسللانینیستافزود:در
شهرستانهایزابل،زاهدان،ایرانشهروچابهارنیازاساسیبهاستقرار
اورژانسهواییداریم.دکترراشللدیگفت:چابهاربهدلیلمرزیبودن،
منطقهآزادبودنوقرارگرفتندرکناردریا،یکنقطهاستراتژیکاستو
عاوهبراورژانسهوایی،نیازبهیکاورژانسدریاییقویدراینمنطقه
وهمچنیللنکنللارکداریمکهقللراربودادارهبنادریللکقایقنجاتبرای
ایجللاداورژانسدریایللیدراختیارماقراردهد؛اماهنللوزاینامرمحقق
نشللدهاسللت.ویهمچنینبهحضللورتروریسللتهاوناآشللناییآنهابا
منطقهاشللارهکردوگفت:اینموضوعباعثمیشودکهآمارغرقشدن
دردریللایبللزرگ)دریایعمان(زیادشللوداماتازمانیکللهدرآنمنطقه
اورژانسدریایینداشللتهباشللیم،ایناتفاقاجتنابناپذیراسللت.رئیس
مرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشللکیزاهللدانبابیاناینکهبهتر
اسللتآمبوالنسهللاازوزارتخانهبهصورتپاکگذاریشللدهبهمراکز
تحویلللدادهشللوندافللزود:بهتازگللیچنللدآمبوالنسبدونپللاکبهما
تحویلللدادهاندومامجبورشللدهایمیکنفللررادرمدتدوماهبهصورت
24سللاعتهبللرایانجللامکارهایپللاکگذاریبللهتهرانبفرسللتیمکه
متاسللفانههنوزموفقبللهگرفتنپللاکآمبوالنسهاواسللتفادهازآنها
نشللدهایم.ویگفللتباوجللودتماممشللکاتیکهگفتهشللدبایللدبگویم
سیسللتانوبلوچستانمردمقانعوقدرشناسللیدارد.مردمیگرممانند
آبوهللوایمنطقلله.مردمیکهباتکنسللینهایاورژانسبسللیارمهربان
برخللوردمیکنندونمونهقدرشناسللیومهربانیآنهاراتکنسللینهای
سللراوانبهخوبللیدرککردهاندکهدرپایگاهشللانامنیللتکاملبرقرار
اسللت.پایگاهسللراواندرنقطهصفرمرزیایراناسللتوباوجودسللخت
بودنشللرایطخدمتدراینمنطقه،خوشللبختانهتاکنونمشکلیبرای
تکنسللینهایماپیشنیامدهواینبهدلیلآناسللتکهمردمبهجایگاه

اورژانسولزومحضورآنهادرمنطقهآگاههستند.

دکتر راشدی ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رئیس مرکز مدیریت فوریت ها و حوادث پزشکی زاهدان

 امنیت تکنســین ها در 
مــرزی،  صفــر  نقطــه 
نشــانی از وجــود مردم 

قدرشناس

سفـــرنامـــه یک. یک. پنج                
قسمت چهارم – زاهدان

ــدان
زاه

با مردمان مهربان و صمیمی سیستان و بلوچستان
محروم اما مانند آب در بیابان!
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شهرسللتان))خاش((ازشهرهایاسللتانسیستانوبلوچستاناستکهبا
مرکزاسللتانحدود180کیلومترفاصلللهداردوازنظرجهتهایجغرافیایی
نسللبتبهزاهدان،جنوبیمحسوبمیشللود.مرکزاورژانسخاشدارای9
پایگاهجادهایوشهریاستوباسیزدهنفرازسختکوشترینتکنسینهای
اسللتان،بهمردمخاشوتوابعآنوهمچنینمسافرانخدماتارایهمیکند.
علیرضاسرگزیمسئولاورژانسخاشازمشکاتوکمبودهایپایگاههای
تحتفرمانشگفتوابرازداشللت:ناچاریمبسللیاریازبیمارانرابهزاهدان
منتقلللکنیللم.اینامرباعثفرسللودگیبیشازحدآمبوالنسهاوخسللتگی
مفرطپرسنلمیشود.دیسپچدرخاشیکنفرهادارهمیشود؛درواقعیک
نفرهماپراتورتلفناسللتهماپراتوربیسللیمومشغولبهاموردیگرپایگاه!
خاشبهدلیلموقعیتجغرافیاییاشوقرارگرفتندرمسیرجنوببهشمال
اسللتانوهمچنینشللرقبللهغربومسللیرهایمتعللددیکهبللهآنمنتهی
میشللود،محلعبورقاچاقچیانانساننیزهست.تکنسینهایآمادهوده-
دهمرکللزاورژانللسخاشازواژگونیهللایمتعددخودروقاچاقچیانانسللان
گفتندوتعدادمواردمشابهرابیشازحدتصورمیدانستند؛بهصورتیکهدر
یللکروزممکناسللتدویاسللهبارایللنحادثهرخدهد.هللرواژگونیخودرو
قاچاقچیانبرابراسللتباخالیشللدناکثرپایگاههایاورژانسشهرسللتان؛
چراکللههللرخللودروگاهیتاهجدهنفللرازافغانهاراسللوارمیکنللد!پدیده
دیگریکهبرایاورژانسخاشدردسرهایفراوانیایجادکردهودستبردار
نیسللت،قاچللاقسللوختوگازوییلِکشهاهسللتندکللهباتعبیهسیسللتمی
ابتداییودستسازباایجاددودغلیظوابرمانندتعقیبرابرایخودروپشت
سللرتقریباغیرممکنمیکنند.ایجاددودغلیظومحدودشللدنناگهانیدید
راننللدگان،حوادثیمانندواژگونیوسللقوطبهدرهرادرپللیدارد.همهاین
حوادثنتیجهاینداردجزمشللقتوسللختیدوچندانبرایکارکنانقانعو
کمتوقللعاورژانللسخاشکهدراوجناامنیمنطقهبادلوجانبهمردمشللان
خدمللتمیکننللد.تکنسللینهاییکللهماننللدآبهسللتنددردلبیابان؛کم
هسللتندولیهسللتند!آنچهدرمرکللزاورژانسخاشبیللشازهمهتوجهمرا
4213–kجلبکردکارکردباالی492هزارکیلومتریاسپرینترجیفاباکد
بللود؛کیلومترباالی400هزارآمبوالنسهایخاشگللواهپرکاروزندهبودن
اورژانس115دراستانسیستانوبلوچستاناست.ایننکتهرانبایدازقلم
انداخللتکللهکللد4213خانهنشللینوبازنشسللتهشللده،اماتکنسللینهای

اورژانسخاشهمچنانده-دههستند.

بنللابرگزارشحمیدرضاسللرگزی،مدیرروابللطعمومیمرکز
مدیریللتحللوادثوفوریتهللایپزشللکیزاهدان،بیمارسللتان
صحراییشجرهطیبهصالحینشهیددکتراحمدآتشدست،با
سللازهامکاناتوتجهیزاتپزشللکیبومیبههمتبسیججامعه
پزشللکیاسللتانوباهمکاریدانشگاهعلومپزشللکیزاهدانو
ایرانشللهر،درشهرستانفنوجبرگزارشد.اعضایمرکزمدیریت
حللوادثوفوریتهللایپزشللکیزاهللداندرایللنبیمارسللتان
صحرایللیحضوریفعالداشللتند.تیممرکللزمدیریتحوادثو
فوریتهایپزشللکیزاهدانشللاملمسللئولEoc،کارشناس
Eocوروابطعمومیبههمراهیکدسللتگاهاتاقعملسیار،با
تجهیللزاتکاملللاتللاقعملللدربیمارسللتانصحرایللیطیبلله
صالحینشللهیددکتراحمدآتشدسللتشهرستانفنوجحضور
یافتند.مسئولیتکلینیکعمومیبیمارستانصحراییبرعهده
آقایانحسللنشللهبخشوعلیرضاعادلی،مسئولوکارشناس
Eoc،بخشترابریونقلیهبیمارسللتانصحراییبرعهدهآقای
محمدعلللینیکبخللت،روابطعمومللیبیمارسللتانصحراییبر
عهدهحمیدرضاسللرگزیومسللئولیتداروخانهبللرعهدهآقای
بهللروزبسللتانی،تکنسللینفوریتهایپزشللکیمرکللزمدیریت
حوادثوفوریتهایپزشکیزاهدانبود.اعضایمرکزمدیریت
حللوادثوفوریتهایپزشللکیزاهدانبهمدت8روزدرشللبکه
بهداشللتودرمللاننیکشللهربهمردمشللریفاینشهرسللتان
خدماتپزشللکیارائهدادند.بیمارسللتانصحراییشجرهطیبه
صالحینشهیداحمدآتشدست،دومینبیمارستانصحراییبا
سللازهامکاناتوتجهیزاتپزشکی)بومی(سازمانبسیججامعه
پزشللکیاستانسیسللتانوبلوچسللتانبودوتیممرکزمدیریت
حللوادثوفوریتهللایپزشللکیزاهدانباحمایتهایریاسللت
مرکز،جنابآقایدکترراشللدیدرآنحضورفعالداشت.این
بیمارستانازسومتاهشتمدیماه94درمنطقهفنوجبرپابودو
تیممرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشکیزاهدانبهمنظور
آمادهسللازیبیمارسللتانومستقرشللدناعضا،ازدوروزقبلبه
فنللوجاعزامشللد.پیشازایللننیزتیللممرکزمدیریللتحوادثو
فوریتهایپزشللکیزاهداندرنخسللتینبیمارستانصحرایی
بومیکهآذرماه94درروسللتایصدکیزابلبرپاشللد،بهمدت

یکهفتهبهارائهخدماتپرداختند.

درمراسمیگرموصمیمیاز15پیشکسوتاورژانس
پیللشبیمارسللتانیزاهللدانتجلیلشللد.درنخسللتین
سللاعاتحضورمللاندرزاهللدان،درجلسللهایشللرکت
کردیمکهقراربوددرآنازپیشکسوتاناورژانسکهسی
سللالبهمردمزاهدانخدماتامدادیارائهکردهبودند
تجلیلشود.کسللانیکهسال57لباسخدمترابهتن
کردندوسال84رختخدمترسمیراازتندرآوردند.
ابتدایجلسللهحسغربتداشللتم.فکرمیکردمچطور
یللکسللاعتدرجمعافرادناشللناسبهپایانمیرسللد.
چطللورتحملکنللمکه15نفللربخواهندازگذشتهشللان
سللخنبگویند.جلسللهشللروعشللد.دکترراشدیمحور
جلسللهرابیانخاطراتتکنسینهایدیروزبیانکرد.با
ایللنتصمیللمازنفللراول،یکییکللیخللودرامعرفللیو
خاطللرهایازسللیسللالخدمتشللاندراورژانسپیش
بیمارسللتانیزاهدانتعریفکردند.کمکمنظرمداشللت
تغییرمیکرد.جلسللهآنطورکهفکرمیکردمخشللکو
رسللمینبود،بلکهجمعیگرموصمیمیبودند.افرادی
خوشسللخن،مهربللانوازخودگذشللتهکللهگرچهرنگ
سللفیدبرموهایشللاننشسللتهبللود،امادلهاییشللادو
لبهایللیخندانداشللتند.افللرادیکهدوستیشللانبا
یکدیگللرعمیللقبللودوبهراحتللیبللایکدیگللرشللوخی
میکردندبدونآنکهبهکسللیبربخوردویاازدستهم
ناراحتشوند.هرکسلقبیداشت؛منصوراسکادران،
ابراهیممسیحو...لقبهاییکههرکدامازخاقیتهاو
ابتکارآنهادرماموریتهایشانبرگرفتهشدهبود.آقای
میرمیگفت:بللهصانعیاسللکادرانمیگفتندبهدلیل
پروازهللایزیللادیکهبللهخاطرانتقللالبیماربللهتهران
ماموریللت یللک اسللکادراندر اسللت.منصللور داشللته
کفشهایللشرابللهبیماریبیبضاعتبخشللیدهبودوبا
ماننللد بود.افللرادی بازگشللته منطقلله بلله پایبرهنلله
رحمانزایللیکللهمیگفتنللداورژانسعشللقآنهابوده
اسللتنهمحلکارشللانوحتیمجروحیتدراثرانفجار
بمللبدرمسللجدجامللع،آنهللاراازشغلشللانناراضی
نمیکنللدواگرقرارباشللدبهگذشللتهبازگردنللدومحل
خدمللتخللودراانتخابکنند،بیشللکبازهماورژانس
پیشبیمارستانیاولویتکاریآنهاخواهدبود.جلسه
باطنزهایطاهری،تکنسینشاعروطنزپرداززاهدان،
رنللگوبللویدیگللریگرفتللهبللود.هرکسکللهخاطره
نمیگفت،طاهللریآمادهبودکهخاطللرهایازطرفاو
تعریللفکنللد.خاطراتیکههمتلخبودندوهمشللیرین،
هللملبخنللدبللرلبهللاآورددوهمباعثشللداشللکدر
چشللمهاحدقللهبزنللد.جیمپترسللوننقللشپررنگیدر
خاطللراتآنهاداشللت،چللونآنهااعضاینخسللتین
گروهللیبودندکهدرایللرانزیرنظرجیمپترسللوندوره
آموزشیاورژانسراگذراندهبودند.بهقولخودشانزیر
نظراینمربیغربیحسللابیدرسآموختهبودند.البته

افرادیهممثلفرهادیبودندکهبهقولخودشنسللل
دوماورژانسمحسوبمیشدند.علمریگیمیگفتدر
دورهآموزشیجیمپترسونکهدرتهرانبرگزارشد،سه
نفرازتکنسینهادروقتاستراحت،باآسانسوربهطبقه
اولرفتند.جیمپترسللونکهازاینکارباخبرشد،آنها
رامجبللورکللردکللهمانندیکتیللمامداد)یللکنفرروی
برانکاردبخوابد،دونفرآنراحملکنند(ازطبقهاولبه
طبقللهسللومبروند.پترسللوناعتقادداشللتاگللرحاضر
نباشیچندطبقهازپلهپایینبیایی،هیچوقتنمیتوانی
امدادرسللانخوبیباشی.بهقولجهانبیندراوایلکار
بیشللترافللرادیکهبللااورژانس115تمللاسمیگرفتند
کسللانیبودنللدکهبللهدلیلمشللکاتعصبی،قسللطو
مشللکاتخانوادگینیازبهمشللاورهداشللتندودرواقع
ازنظرماهیستریکبودند.احمدتازهروز،باخاطرهاش،
داغزلزلللهبمرابهیادهمهآورد.میگفتتازهشللیفترا
تحویلللدادهبودموبهمنزلرسللیدمکهتماسگرفتندو
خبرزلزلهرادادند.اولینگروهیبودیمکهبهبمرفتیمو
...فرهللادیبللالحنللیتللوامبللاطنللزمیگفللتبیشللتر
ماموریتهایمللانمربوطبهزایمانبللود.بهگونهایعمل
کردیللمکللهفکرکنمبیشللترآنهللاتحتنظربهزیسللتی
باشللند)مادرهللارابللهکشللتندادیللم!(صابللرماهانللی
)ابراهیممسللیح(میگفتیکبارنبللضبیمارراگرفتهو
اعللام10-35کردهاسللتامابعللدازرفتللناورژانس،
خانللوادهمتوفللیاورابهبیمارسللتانبردهاندوپزشللک
اعامکردهکهاوزندهاسللت.بههمیندلیلدوستاناو
راابراهیللممسللیحمیگفتنللد!صانعللیکللهبللهدلیللل
پروازهایزیادیکهداشللتهاورامنصوراسللکادرانلقب
دادهبودند،میگفللتآنزمانمردمزیادباکاراورژانس
آشللنانبودند.بارهاهنللگامحضللوردرماموریت،متوجه
شللدیمکهآنهاآژانسمیخواسللتندنهاورژانس!سرور
واحللدیمیگفتبعضیاوقاتمردمبرایهرکاریازما
اجازهمیگرفتند؛مثادریکیازماموریتهابهخانواده
گفتیمکهبیمارفوتکردهاست.یکیازاعضایخانواده
گفتیعنیاالنمیشللودگریهکنیم؟!خمرنیامیگفت
بارهاشدهاستکهبیماردرشرایطنامساعدبودهوباما
دعللواکللردهاسللت؛امابللهقللولباغبانللی،تعللدادزیاد
ماموریللتهاهیچگاهباعثنمیشللودکهتکنسللینهای
اورژانسخسللتهشللوندوبابیماربحثیاماموریترارها
کنند.دراینجلسللهازتکنسینهایعزیزیکهدرادامه
نامشللانرامیبینیللدتجلیلشللد.نعمتالهحسللامی،
ابراهیمصابرماهانی،صادقنارویینصرتی،غامسرور
واحللدی،منصللورصانعیسیسللتانی،علللمریگی،علی
خمرنیللا،امیللنالللهرحمانزایللی،علیجللانمحمدی
طبس،احمدتازهروز،علیباغبانی،مسللعودکانتری،
محمدفرهادی،حسنرضانادیواحمدعلیجهانبین.

بنللدرآزادچابهللاریکیازجنوبیترینشهرسللتانهایاسللتانسیسللتانو
بلوچسللتاناستکهبخشیازآنبهصورتمنطقهآزادتجاریدرآمدهواداره
میشللود.مرکزاورژانس115چابهارهفتپایگاهشللهریوجادهایداردکه
سللهمبخششهرنشللینچابهللاردوپایگاهوسللهکدعملیاتیاسللت.حوالی
سللاعت15بودکهبهمرکزاورژانسچابهاررسللیدیموبااسللتقبالهمکاران
خونگرممانمواجهشللدیم.سعیددشتبانمسئولشیفتعصرروزپنجشنبه
24دیمللاهضمللنارایهاطاعللات،ازکمبودنیللروگلهکردوگفللت:نیروی
انسللانیمانباتعدادپایگاههایمانمتناسللبنیستومجبوریمدرپایگاههای
جادهاینوبتهایکاریرابهصورت15روزمتوالیکارو15روزاسللتراحت
برنامهریللزیکنیم.ایننللوعبرنامهکاریکهبهدلیلمسللافتهایطوالنیو
جادههایناامنناچاربهاجرایآنهسللتیمبللرایهمکارانمانعوارضیهم
دارد؛مثلللخسللتگی،ناراحتیهللایروانللیناشللیازدوریازخانللوادهو
آسیبهایجسمیناشیازخستگیمفرط.وقتیازتکنسینهایحاضردر
پایگاهازبیشللترینمواردماموریتشللانپرسللیدم،برخافتصورمماموریت
هایمربوطبهزنانوزایمانراعنوانکردندوگفتندکهبیشتراینمواردهم
مواردیاستکهبهدرمانگاهمراجعهمیکنندوازدرمانگاهبااورژانستماس
گرفتللهمیشللود.دشللتباندرتکمیلصحبتهللایهمکارشگفت:بیشللتر
خدماتزنانوزایماندرچابهارراتکنسینهایاورژانسانجاممیدهند!در
محلمرکللزاورژانستابلوییبودکهرویآننامکارکنانهرپایگاهرانوشللته
بودند؛آخرینپایگاهپیرسللهراببود؛زیراسللمپیرسهرابتنهااسمسهنفر
نوشتهشللدهبود؛خانی،عرب،حقیقیان.ازقرارمعلومدرپایگاهنسللبتاتازه
تاسللیسروسللتایپیرسللهرابکهحدودادریکصدکیلومتریشللمالشرق
چابهارقرارداردهمینسللهنفرکارمیکنند.درپیرسللهرابیکهکمتراز24
ساعتافتتاحشدهاستهمغالبماموریتهازنانوزایماناستوهربارکه
مللوردیاورژانللسپیللشبیایدیکیازپرسللنلدرمانگاهروسللتابهتکنسللین
اورژانللسکمللکمیکنللدوباویبللهماموریتاعللزاممیشللود.بعدازاینکه
همکارانحاضردرپایگاهمتوجهشللدندمابازرسانوزارتبهداشتنیستیم!
کمیراحتترمشکاتشللانرابیانکردندکللهبهعنوانمثالمیتوانبهعدم
دریافللتحقالزحمللهاعللزامبیمللاراندرمانللگاهبهبیمارسللتاناشللارهکرد.
تکنسینهایباسللابقهاورژانسچابهارمیگفتند:اینجامردمبیمهروستایی
هسللتندوبیمهروسللتاییبللهدرمانگاههایروسللتاییمبالللغقابلتوجهیرا
پرداختمیکند.مادردرمانبسللیاریازبیماراندرمانگاههانقشاساسللی
داریللموبللاانتقالآنهاکمکبزرگیمیکنیمولیحتللییکریالازآنپول
وصولشدهازمحلبیمهشاملمانمیشود؛زیراکسیازماحمایتنمیکند.
دراینجایکسللوالمهممطرحمیشللودوآنهمایناسللتکللهچراعلیرغم
دسللتوروزیرمحترمبهداشتدرمانوآموزشپزشکیمبنیبرپرداخت1.5
درصددرآمداختصاصیبیمارستانهابهکارکناناورژانسپیشبیمارستانی،
ایللنقانونبهخوبیاجرانمیشللودوچرااینقانونبللهدرآمددرمانگاههایی
نظیللردرمانللگاهپیرسللهرابکهآمبوالنللس115رابیشترازحللدمتعارفش

مورداستفادهقرارمیدهدتعمیمنمییابد؟

بیشللترینبیمللارانترومایللیکهبهبیمارسللتانخاتللممنتقل
میشللوند،موتورسوارانهستند.بیمارسللتانخاتماالنبیا،طبق
تقسللیمبندیهایانجامشللدهدرزاهدان،بهصللورتتخصصی،
مرکزسللوانحوحوادثاسللتودراینزمینهبهمللردمزاهدانو
بیماراناعزامیازشهرسللتانهاینزدیکزاهدانخدماتارائه
میدهد.دراینبیمارسللتانباعلیرضاصبوریسرپرستاربخش
سرپرسللتار پرداختیللم. گفتوگللو بلله بیمارسللتان اورژانللس
بیمارسللتانخاتماالنبیاگفت:ماهانه2هزاروصدبیماردراین
بیمارسللتانبستریمیشللوندوچهارصدو61نفر؛یعنیحدود
25درصللدازبیمللارانتوسللطاورژانسبللهبیمارسللتانمنتقل

میشوند.
علیرضاصبوریافزود:بخشاورژانسبیمارستانخاتماالنبیا
ظرفیللت36تخللتداردودرهللرشللیفت12سللاعتهآن،یللک
متخصللصویکرزیدنتمسللتقرند.همچنیندرهرشللیفت،5
پرسللنلبالینللی،تریاژ،مسللئولشللیفت،احیللاوپشللتیبانیدر
بیمارستانمسللتقرهسللتند.ویگفت:اتاقاحیایبیمارستان
خاتماالنبیللاظرفیتپذیللرش3بیمللاررادارد.دراتاقتریاژاین
بیمارستانهم3بیماربهصورتهمزمانپذیرشمیشود؛امادر
مواقعللی،مجبللورهسللتیمراهرورابهتریللاژتبدیلللوبیمارانرا
آنجللاپذیللرشکنیم.بهگفتهصبللوری،بیشللترینبیمارانیکه
توسللطاورژانسبهبیمارسللتانمنتقلمیشللوند،موتورسواران
تروماییهستندوبیشترینپذیرشبیماراناورژانسماساعت4

بعدازظهرتا9شباست.

 اورژانس خاش ، چالش ها و مشکالت
توقفی کوتاه، شنیدن آن چه در تصورم نبود

گوش به زنگ امدادرسانی
حضــور فعال تیــم مرکــز مدیریت حــوادث و 
فوریت های پزشــکی زاهدان در بیمارســتان 

صحرایی فنوج

موتورســواران، بیشــترین مراجعان ترومایی 
بیمارستان خاتم االنبیا زاهدان

چابهار، بهاری در دل زمستان
برای تکنسین بهاری نمی ماند!

جلسه ای گرم و صمیمی
تجلیل از 15 پیشکسوت اورژانس پیش بیمارستانی زاهدان

تولد در برف و کوالک
مدیرروابطعمومیمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشکیسنندج:طیتماستلفنیبامرکزفوریتهایپزشکیشهرستانبانهدرساعت1:22بامدادروز94/10/18وگزارشآغازدردهایخانم
بارداردرروسللتاینویژگهازتوابعبانهاسللتانکردسللتان،آمبوالنسپایگاهجادهایکانیسوربهمحلاعزامشللد.باانتقالاینخانمبهآمبوالنس،فرایندزایمانشروعشد.رضاییدرادامهگفت:بهعلت
صعبالعبوربودنمسللیرووجودبرفوکوالک،انتقالبهکندیانجاممیشللد؛اماباتاشآقایانجمالکریمیوفریادمحبوبی،زنباردارزایمانکردهوفرزندویدرکمالصحتوسللامتبهدنیاآمد.

درنهایتمادرونوزاددرسامتیکاملبهبیمارستانبانهتحویلدادهشدند.

گزارش
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براثرمسللمومیتباگازمنواکسللیدکربن19نفرتوسطاورژانس
115اصفهللانبهبیمارسللتانمنتقلللگردیدند.بهگللزارشروابط
عمومللیمرکزمدیریللتحللوادثوفوریتهایپزشللکیاصفهان،
دکترراسللتینعنواننمود:صبحروز3شنبه22دیماه94طی
تماسللیبااتاقفرمانفوریتهایپزشللکی115شهرستانفریدن
اعللامشللدکللهتعللدادیخانللمدرورزشللگاهدچارکاهشسللطح
هوشللیاریوتهوعشللدهاندودرخواستامدادرسللانینمودند.بر
همیناساسسریعًاتکنسینهایاورژانسپیشبیمارستانی115
شهرستان،درمحلحاضرشدندوپسازبررسیوضعیتجسمی
مصدومانمتوجهشدندبهعلتبیاحتیاطیدراستفادهازوسایل
گرمایشللی،مسللمومیتبامنواکسللیدکربللناتفاقافتادهاسللت.
نیروهللایاعزامللیضمنانجاماقدامللاتاولیه13نفللرخانمرابه

بیمارستانشهیدرجاییدارانمنتقلکردند.

عدمتواناییدرکنترلخودرودرالبرز4مصدومبرجایگذاشت
مدیللرمرکزمدیریتوحوادثوفوریتهایپزشللکیالبرزازبروز
تصادفدراتوبانکرج–قزوین،الینشمالیمقابلسیمانآبیکو
مصدومشدن4نفرخبرداد.دکترمهردادبابائیگفت:اینحادثه
روزدوشللنبههفتمدیماهبابرخللوردکامیونباکامیونتومتعاقب
آنبرخللوردکامیونتباپللژودراینمحوراتفاقافتاد.بابائیافزود:
بافاصلللهپللسازاطاعرسللانیبللهاورژانللس115,دودسللتگاه
آمبوالنسبهمحلحادثهاعزامشدندو4نفرمصدوماینحادثهرا
)دوآقللا,راننللدهکامیونللتودوخانللم،رانندهپژو(پللسازانجام
اقدامللاتاولیهدرمانیبهبیمارسللتانامامحسللنمجتبینظرآباد

منتقلکردند.

آمبوالنس هالل احمر حادثه آفرید
شهیارمیرخشتی؛رئیساورژانسخوزستانگفت:دریکسانحه
رانندگللیزنجیللرهایکهسللاعت9:10صبللحروز21دیدرمحور
رامهرمللز–بهبهللانرخداد،2نفرکشللتهو5نفرزخمیشللدند.وی
افزود:دراینحادثه،ابتدابرخوردخودروسللواریوکامیونموجب
جانباختن2سرنشینخودروپرایدوزخمیشدن2نفردیگرشد.
آمبوالنسهالاحمرکهبهمنظورامدادرسانیعازممحلحادثهبود
بللهتریلربرخوردکللردکهدرایللنحادثهنیز3سرنشللینآمبوالنس
زخمیشدند.باتوجهبهوخامتحال4نفرازمصدومانباهماهنگی
سللتادبحراندانشگاهعلومپزشللکی،اورژانسهواییجهتانتقال
مصدومینبهشهرستانرامهرمزاعزامگردیدویکنفرازمصدومین

راازبیمارستانرامهرمزبهبیمارستانگلستاناهوازانتقالداد.

درتصللادفتریلللیوسللواریپللژوپللارسدرکیلومتللر50محور
سللنندج-دیواندره2نفرکشللتهو3نفرمصدومشدند.بهگزارش
روابطعمومیفوریتهایپزشللکیسللنندجدراینتصادفکهدر
سللاعت19:30روز25دیماهسالجاریرویداد،براثرانحراف
بهچپسواریپژوبرایسبقت،تریلیایکهدرباندمقابلدرحال
حرکتبودباسواریبرخوردنمودهومتاسفانه2نفرازسرنشینان
درلحظللهتصادففوتکردندو3نفردیگرازسرنشللینانمصدوم
شللدند.بااطاعمرکزفوریتهایپزشللکیسنندج3کدجادهای
حسللینآباد،ماموخکولهوپایگاه1شللهریبهمحلاعزامشدندو
مصدومللانپللسازانجاماقداماتالزمبهبیمارسللتانبعثتشللهر

سنندجمنتقلشدند.

کردستاناهوازالبرز اصفهان

ایجاد شــرایط ایده آل؛ هدف 
از تاسیس سازمان اورژانس

و حللوادث مدیریللت مرکللز رئیللس
فوریتهایپزشللکیفارسبااشللارهبه
مشللکاتفعلللیموجللوددراورژانللس
گفت:امیدواریمسازمانشدناورژانس
شللرایطایدهآلرابرایتمامبخشهای
مرتبللطبللاایللنمجموعللهفراهللمکند.
محمدرضللاعالیمنشبابیاناینکهدر
حالحاضرمهمترینرکنیکسازمان،
داشللتنبودجهکافیاسللتافزود:باید
بودجللهمجللزاوکافللی،بللرایسللازمان
اورژانسدرنظرگرفتهشللود.ویگفت:
درسللازماناورژانسبهسیاستگذاری

مسللتقلنیازمندیللمودرکنللارآنوزارتبهداشللتبایدچتللرحمایتیخودراهمچنانبرسللر
اورژانسداشللتهباشللد.همچنیناگرمانندکشورهایپیشرفته،سللازمانیمانندآتشنشانی
داشتهباشیمکهبتوانیمازخدماتشهریاستفادهکنیمبسیارخوبخواهدبود.رئیسمرکز
مدیریتحوادثوفوریتهایپزشللکیفارسگفت:درزمینههماهنگیاورژانسبیمارستانی
وپیشبیمارستانیهنوزبرنامههامشخصنیستوباتوجهبهشرایطکنونی،اگرقرارباشدهر
دوبخشیکیشللود،بایدبهدنبالتاسللیسبیمارستاناورژانسباشیمبهاینمعنیکهدراین
بیمارسللتان،خدماتاورژانسللیبهبیمارانارائهشللودوبیمارانبرایادامهمراحلدرمانبه
بیمارسللتانهایدیگرمنتقلشللوند.عالیمنشیکیازوظایفاورژانللسراآموزشنیروهای
جدیدبیانکردوافزود:درحالحاضراینکاردربیمارسللتانانجاممیشللودودرطرحایجاد
سازماناورژانس،بایدبهاینموضوعهمبهصورتویژهتوجهکرد.ویبابیاناینکهبایدبافکر
قللویوبرنامهریزیمشللخصبهسللمتسللازمانشللدنحرکللتکنیمتللابهاهللدافموردنظر
دسللتیابیمافزود:برایاینکاربهیکتیمکارشناسللیقویمتشللکلازکارشناساناورژانس

بیمارستانیوپیشبیمارستانینیازاستتایکنقشهدرستوخوبترسیمشود.

دیســپچ مشــترک، راه حــل 
مشکالت اورژانس

و حللوادث مدیریللت مرکللز رئیللس
بللا اگللر گفللت: اصفهللان فوریتهللای
سللازمانشدناورژانس،بهسمتایجاد
دیسپچمشترکبینارگانهایمختلف
برویم،بسیارخوباست.غفورراستین
بیللن مشللترک دیسللپچ اگللر افللزود:
اورژانس،نیرویانتظامی،هالاحمرو
از آتشنشللانیایجللادشللود،بسللیاری
مشکاتازبینمیرودوارگانهاییکه
حاضللر حللوادث در بهموقللع بایللد،
میشللوند.ویبللابیللاناینکللهایجللاد
بودجللهوامکانللاتمسللتقل،مهمترین

رکنایجادیکسللازماناسللتافزود:اگرسللازمانیشللدناورژانسمانندسازمانشدنغذاو
دارو،درحدیکاسللمباشد،هیچسودینخواهدداشللت؛امااگرمانندسازمانانتقالخون،
برنامه،بودجهوامکاناتمسللتقلداشللتهباشیم،مطمئنامفیدخواهدبود.راستینبااشارهبه
کمبللودنیرویانسللانیدرتماممراکزمدیریتفوریتهایکشللورگفت:امیدواریمباسللازمان
شللدناورژانس،اینمشللکلبزرگبرطرفشللود.رئیسمرکزمدیریتحللوادثوفوریتهای
اصفهانبابیاناینکهاورژانسدرتحویلبیماربهبیمارستانهابامشکلروبهرواستوگاهی
اوقاتیکساعتآمبوالنسهامنتظرپذیرشبیمارازسویبیمارستانهستندافزود:اورژانس
بایدیکسازمانوابستهبهوزارتبهداشتباقیبماندتاوزارتخانهمشکاتپذیرشبیماران
رادربیمارسللتانهابرطرفکند.ویگفت:بایدیکبرنامهریزیکلیوجزئیداشللتهباشیمتا

بتوانیمبهاهدافخوددرسازمانشدناورژانسدستیابیم.

سازمانی موفق در صورت داشتن حرکت با برنامه و هدفمند
رئیسمرکزحوادثوفوریتهایپزشکیاهوازگفت:درصورتیسازمانیموفقخواهیمداشتکهبابرنامهریزی
وهدفمندحرکتکنیم.شللهریارمیرخشتیبااشارهبهحمایتفعلیدانشگاهازاورژانسگفت:درصورتیکهازنظر
مالیوادارییکسللازمانمسللتقلباشللیم،میتوانیمبگوییمیکسللازمانموفللقخواهیمبود.ویبللابیاناینکه
انسللانهاهموارهبهدنبالایدئالهاهسللتندوبرایرسللیدنبهایدئالهابایدبههدففکرکردوبرنامهریزیدقیق
داشللتافزود:تبدیلشللدناورژانسبهسازمان،کاربسللیارسختیاسللتکهبایدبابرنامهریزیدقیقهمراهباشد.
رئیسمرکزحوادثوفوریتهایپزشکیاهوازگفت:درحالحاضرامکاناتونیرویانسانیفوریتهابسیارکمو
درمقابلشللرحوظایفوانتظاراتزیاداسللتودرصورتیکهباسازمانشدناورژانس،فشارکاریومالیکهپرسنل
درحللالحاضرتحملمیکنندکاهشیابد،اینمسللئلهاتفاقیخوبوخوشللاینداسللت.میرخشللتیبهامکاناتو
بودجهدیگرسللازمانهااشللارهکللردوگفت:تخصیصبودجللهوامکاناتبایدموازیومتناسللببللاخدماتدهیو

بازدهیهرارگانباشد.

حالوهوایاینروزهایاورژانس
حالاورژانسپیشبیمارستانیکشورخوب
هملله کلله اسللت زیللادی مللدت نیسللت!
دسللتاندرکارانایللنعرصلله،حللالعمومللی
توصیللف بدحللال و اورژانسللی را، اورژانللس
کردهانللد.ازدرددلداغکارکنللانزحمتکش
ایللنعرصللهمیتللوانبهآسللانیدریافللتکلله
حللالوروزایللنبخللشمهللماززنجیللرهدرمان
وخیماسللت.وخامتایناوضاعرابسیاریاز
روسللایقبلللیوالبتهرئیللسفعلللیاورژانس
کشللوردرککردهوبرایبهبوداینبیمارروبه
مللوت،درمانهایللیتجویللزکردنللدکللهالبتلله
بسللیاریازآنهللاعملللینشللدوآنهایللیکه
عملیشللدنیللزمسللکنیکوتاهمدتبللود؛اما
وزیرفعلیبهداشت،دکترقاضیزادههاشمی
کللهدرسللوابقکاریخللودتحللولوتغییللررا
اساسللیترینویژگیخودنشللاندادهاستبا
تشللکیل الیحلله محکللم، و قاطللع تصمیمللی
سللازماناورژانسرادرتاریخ21دیماهسال
جاریبههیئتوزیرانبردوبارایمثبتوزرا،
ایللنالیحللهرابللهمجلللسشللورایاسللامی
فرسللتاد؛تللاپللسازتاییدنهایللیمجلس،این
الیحهدربرنامهششللمتوسللعه-کللهازابتدای
سال95شروعمیشللود-دردستورکاردولت

قللرارگیللرد.
اورژانللسپیللشبیمارسللتانیودرادامللهآن
اورژانسبیمارسللتانیرانوکپیللکانخدمات
سللامتدرکشللوردانسللتهاند؛امادردودهه
گذشللتهکملطفیهللایفراوانیبللهاورژانس،
علیالخصوصاورژانسپیشبیمارسللتانیروا
شدهاستبهطوریکهکارکردندراینعرصه
رابللرایکارکنللانآنمللالآوروناامیدکننده

نمودهاسللت.
اورژانللسپیللشبیمارسللتانیکشللورکللهدر
رسللمی بهطللور 1354 شللهریور 26 تاریللخ
خدمللاتخودراشللروعنمللود،درابتدایعمر
کاریخودبااسللتقبالقابلتوجهیروبروشد.
ایللنواحللدتللازهتاسللیسطللیچهلللسللال
خدماترسانیخود،افتوخیزهایفراوانیرا
تجربللهکرد؛امللادرتاریخ26شللهریور1394
سرانجامیخوشرابهخوددیدودرهمایشی
بللاعنللوان»چهلمیللنسللالگردتاسللیس کلله
اورژانسپیشبیمارسللتانیدرایللران«برگزار

شللد،وزیربهداشللتدرحضللورمعاونانخودو
ریاستاورژانسکشللور،نویدتشکیلسازمان
ملللیاورژانللسرادادکللهایللنمسللئلهباعللث
مسللرتوخوشللحالیکلیهکارکنللاناورژانس
فضللای از فللارغ شللد. بیمارسللتانی پیللش
احساسللیوبعضافضایمنفللیومغرضانهای
کهدرتشللکیلسللازماناورژانسکشللورپدید
آمللدهاسللت،اینسللوالمطرحاسللتکللهآیا
تشکیلسازماناورژانس،تاثیریدربرونرفت
ازفضللایبحرانللیفعلللیداردیاخیللر؟برای
پاسللخبهاینسوالبهسراغمسللئوالنیرفتیم
کهدرامرسللازمانشللدناورژانسسللالهای

زیادیاسللتپیگیرمسللئلههسللتند.
محمدقادریفررئیللسهیئتمدیرهانجمن
فوریتهللایپزشللکیایللراندرایللنخصوص
میگویللد:انجمنصنفیفوریتهایپزشللکی
ایللرانخللودرانماینللدهپانزدههزارتکنسللین
شاغلدراورژانسپیشبیمارستانیمیداندو
درپیگیریحقوقاینتکنسللینهاروشنگریو
آگاهسللازیکارکنانرارسالتوفعالیتاصلی
خللودقللراردادهاسللت.ایللنانجمللنپیگیری
تشکیلسازماناورژانسراازابتدایسال93
بهطورجدیدردسللتورکارخودقللراردادودر
ایللنمللدت،ماقاتهللایفراوانیبللامقامات
مختلفوزارتبهداشللتداشللتهاست.قادری
فردرادامللهافزود:درتاریخ22دیماهسللال
93باوزیرمحترمبهداشللت،دکترقاضیزاده
هاشللمی،ماقللاتحضوریداشللتیموبهطور
مسللتقیممشللکاترابهاطاعوزیررساندیم.
وزارت مختلللف معاونتهللای بللا همچنیللن
و نشسللتیم مذاکللره و بحللث بلله بهداشللت
توانسللتیماکثریتاینمسئوالنرادرضرورت
تشکیلسازماناورژانسکشورراضینماییم.
قادریفردرادامهدرخصوصمشکاتیکهبا
سللازمانشللدناورژانللسرفللعخواهللدشللد،

گفت:ناهمگونبودنوعدمیکسللانیخدمات
اورژانسدرشهرهایمختلفمسئلهایستکه
بللامدیریللتواحللدومستقیمسللازمانی تنهللا
قابلحلللاسللت.درشللهرهاودانشللگاههای
مختلللف،دسللتورالعملهایاورژانللسکشللور
و راهکار هیللچ و نمیشللود اجللرا بهدرسللتی

پروسللهایبللراینظللارتمسللتقیمواثرگللذار
اورژانللسکشللورموجللودنیسللت.دراورژانس
شهرهایمختلفسیاسللتچندصداییحاکم
شللدهوهرمرکزاورژانسللی،بهسلللیقهخودبه
ارائهخدماتمیپردازدکهاینمسئلهباعثنا

عدالتیونارضایتیکارکنانشللدهاسللت.

تولد نوزاد پسر در آمبوالنس
بهگزارشروابطعمومیبهنقلازمیادبهاروند،مسئولفوریتهایپزشکی115شهرستاناندیمشک،درتاریخ23/10/94ساعت3:14دقیقهبامدادبا
اطاعبهمرکزپیامفوریتهایپزشکیودرخواستاعزامنیرویدرمانیوآمبوالنسجهتانتقالمادربارداربهبیمارستان،بافاصلهیکدستگاهآمبوالنسبه
همراهکادردرمانیبربالینبیمارحاضرشللدندوبامشللاهدهبیماروانجاماقداماتدرمانیاولیه،جهتانتقالبهبیمارستان،بهمحضورودبیماربهآمبوالنس،
نوزادبهدنیاآمد.تکنسینهایمجرباورژانس،آقایانغامحسینمریدیومحسنصیادیاقداماتالزمراانجامدادندومادرونوزادرابهبیمارستانمنتقل

کردندکهدرسامتیکاملبهسرمیبرند.

در جلسه هیئت وزیران مصوب گردید

تشکیل سازمان اورژانس کشور؛ گامی بزرگ در ارتقای اورژانس
گزارش تحلیلی از مصوبه هیئت وزیران جهت برنامه ششم توسعه در خصوص تشکیل سازمان اورژانس کشور
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حادثه رانندگی هفت مصدوم بر جای گذاشت
برخللورددوخللودروسللمندوپرایللددرکمربنللدی15خللرداد

شهرکرد،هفتمصدومبرجایگذاشت.
بهگللزارشروابطعمومیمرکللزمدیریتحللوادثوفوریتهای
پزشکیاسللتانچهارمحالبختیاری،اینحادثهشامگاهسهشنبه
ساعت21:15دقیقهمورخ22دیماه94ازطریقتماسمردمی
بهمرکزپیاماورژانس115شهرکردگزارششد؛بنابراینگزارش،
حادثهتصادفدوخودرودرکمربندی15خردادشللهرکردحوالی
پمللپگازامیرکبیرهفتمصدومداشللت.طیتماسللیکهبامرکز
فوریتهایشللهرکردگرفتهشللددودسللتگاهآمبوالنللسبههمراه
چهارتکنسللینفوریتهایپزشکیبهمحلحادثهاعزامشدندوبا
انجاماقدامللاتاولیهدرمانیدرمحلمجروحانرابهبیمارسللتان

آیتا...کاشانیشهرکردمنتقلکردند.

نجات جان کوهنورد در کوه های تخت جمشید
ارائهخدماتپیشبیمارستانیاقلیمنمیشناسد

مدیرروابطعمومیمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشللکی
اسللتانفارس:روز25دیماه،تماسیبامرکزپیاماورژانس115
مرودشللتگرفتهشدوگزارشیکحادثهدرکوههایاطرافتخت
جمشللیددادهشد.همتیگفت:بافاصلهاکیپامدادیاورژانس
بللهمحلجهتبررسللیموضوعاعزامشللدندوپللسازطیکردن
مسللافتزیللادیبهصورتپیادهدرکوهورسللیدنبللهبالینبیمار،
متوجهسللقوطزنیازارتفاعشللدند.همتیافزود:تکنسللینهای
اورژانللس115پللسازاقدامللاتاولیللهدرمانیبهکمللکماموران
آتشنشللانیبیمللاررابهدامنهکوهمنتقلوسللپسبهبیمارسللتان

شهیدمطهریمرودشتاعزامکردند.

هفت مصدوم حاصل برخورد دو خودرو 

مدیللرروابطعمومللیاورژانللس115گیان:سللاعاتاولیهروز
شللنبه26دیمللاه94دراثللربرخللوردخللودروپرایدباپللژو7تن
بهشدتآسیبدیدند.اخاقیگفت:اینحادثهکهدرساعتصفر
بامللدادرخداد،پللسازاطللاعاورژانللس115،بافاصلهتیمهای
فوریتهایپزشللکیازنزدیکترینپایگاهاورژانس،بهمحلاعزام
شدند.ویگفت:تکنسینهایفوریتهایپزشکیپسازبررسی
سریعوضعیتمصدومینوانجاماقداماتپیشبیمارستانیالزم،
ایشانرابهبیمارسللتانپورسینایرشتمنتقلکردند.خوشبخاته

اینحادثهتلفاتجانینداشت.

نجات مرد جوان 30 ساله از رودخانه خروشان
مدیرروابطعمومیاورژانس115یاسوج:هفتمدیماهبهمحض
اعللامگللزارشمبنیبرغرقشللدنیکنفردرمحدودهروسللتای
امیرآبادبابکان،سللریعًانیروهایاورژانسپایگاهجادهایسللپیدار
درمحلللحاضللرشللدندوباتللاشعواملللحاضردرمحللل،فرد
حادثهدیللدهراازرودخانللهبیرونآوردند.قنبللریبابیاناینکهدر
ایللنحادثلله،مللردجوان30سللالهبللهدلیلللبیاحتیاطللیدرون
رودخانللهایکللهبراثرشللدتبارندگیپرآبوخروشللانشللدهبود
افتللاد،اظهللارداشللت:پللسازنجللاتایللنجللوانازرودخانلله،
تکنسللینهایاورژانللسبیدرنگاقداماتدرمانللیجهتاحیای
فللردغرقشللدهراانجاموبرایادامهدرمانبهبیمارسللتانشللهید

بهشتییاسوجانتقالدادند


یاسوجگیالنشیرازشهرکرد

داشتن ساختار سنجیده و 
قوانیــن محکم، لزوم موفق 

بودن سازمان
رئیللسمرکللزمدیریللتحللوادثو
پزشللکیمشللهدگفت: فوریتهللای
سللازمانشللدنبللهاعتبللارمناسللب،
قوانین سازماندهیشده، تشللکیات
دقیقودسللتورالعملهایمشخصو
تفکیکشللدهنیللازدارد.رضللاوفایی
نللژادافزود:برایآنکهموفقباشللیم
بللا مرتبللط بخشهللای دیگللر بایللد
زنجیللرهدرمان،بللااورژانستعامات
شللفافداشللتهباشللند.ویبللابیللان
اورژانس، وظیفلله مهمتریللن اینکلله

انتقالبیماربهبیمارستاناستافزود:دراینزمینهبایدچرخهدرمانبیمار،یعنیاززمان
تماسفردبا115تاهنگامترخیصشللدنبیمار،مدیریتقویداشللتهباشیمتامشکلیدر
پذیرشبیمارپیشنیاید.رئیسمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشللکیمشللهدبابیان
اینکللهبایللدقوانینومقللرراتزنجیرهدرمانبیمارمشللخصوخاءهایموجللوددرقانون
برطرفشللودافزود:اورژانسبیمارستانیوپیشبیمارسللتانیبایدباهمهمکاریتنگاتنگ
داشللتهباشند.وفایینژادگفت:قطعابااینفرضکهمنابعاعتباریبرایتامینهزینههای
سللازماناورژانللسبهخوبیپیشبینیشللودودراینزمینهحکمحکومتیداشللتهباشللیم،
سللازمانشللدنیکایدهبسیارخوباست.ویتصورهمگانبهسللازماناورژانسرابهیک
نقاشللیدرحالکشللیدهشدنتشبیهکردوگفت:هرگاهنقاشللیبهپایانرسیدمیتواندر
مللوردرنللگواجللزایمختلللفآننظرداد؛پسبایللدابتدامنتظللرتعیینقوانیللنواهداف

باشللیم.

استقالل مالی، شرط مهم سازمان شدن
رئیسمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشللکیکرمانگفت:سللازماناورژانس،بایدازنظرمالیومدیریتی
مسللتقلباشللدودرعینحالدانشللگاهحمایتخودراازاورژانسادامهدهدتابتوانیمسازمانیموفقباشیم.سید
محمدصابریبااشللارهبهاینکهاورژانسیکنهادخدمترسللاناسللتگفت:درحالحاضردانشللگاهباحمایت
خود،مشللکاتموجودبرسللرراهپذیرشبیمارانراحلمیکندوبایداینحمایتدرآیندهنیزادامهداشتهباشد.
ویافزود:اگرازنظرپابرجابودنحمایتدانشگاه،مانندسازمانغذاوداروازنظراستقالمالیومدیریتیمانند
سللازمانهالاحمرباشللیم،قطعاسللازمانخوبیایجادخواهدشللد.رئیسمرکزمدیریتحللوادثوفوریتهای
پزشللکیکرمانگفت:اگرهویتسللازمانکامامشخصباشدورئیسسللازمانتوسطوزیرانتخابشودوروسای

شهرستانهارارئیسدانشگاههاانتخابکنند،یکسازمانمهموموفقایجادخواهدشد.

اســتقــــــــالل مدیــریتــی 
مهم ترین دستاورد سازمان 

شدن اورژانس
رئیللسمرکللزمدیریللتحللوادثو
فوریتهللایپزشللکیتبریللزگفللت:
باعللث اورژانللس، شللدن سللازمان
اسللتقالمنابعمالیوتصمیمگیری
میشللود. مختلللف بخشهللای در
رجایللیبابیاناینکهنللگاهمجموعه
بهداشتودرمانبهاورژانس،مانند
نللگاهبهبللرادرناتنللیاسللتوتغییر
اورژانللس، در مدیریتهللا مکللرر
مراکللز تمللام کلله اسللت مشللکلی

مدیریتحوادثوفوریتهایپزشللکیباآنروبهروهستندافزود:سازمانشدناورژانس
تمرکللزمدیریتدراورژانسرابههمراهخواهدداشللتکهبسللیاربهنفللعمجموعهخواهد
بود.ویگفت:شللایدمهمترینعیبسازمانشللدناورژانسمحرومشدنازحمایتهای
دانشللگاهباشللد؛امابودجهوامکاناتمستقل،مشللکاتفعلیرابرطرفمیکند.رئیس
مرکللزمدیریللتحوادثوفوریتهایپزشللکیتبریزبااشللارهبهنحوهپذیللرشبیماراندر
بیمارسللتانهاگفت:وظیفهذاتیاورژانس،انتقالبیماراسللتواگرقرارباشددرپذیرش
بیماربامشللکلمواجهشللویم،کاراورژانسبایدکاماتعطیلشود.البتهبهاعتقادمناین
مشللکلبرطللرفخواهللدشللد؛همانگونللهکللهدرحللالحاضللربیمارسللتانهابیمللاران
هالاحمللررابهخوبللیپذیللرشمیکننللد.رجایللیبللابیللاناینکللهبایللدبیللناورژانس
بیمارسللتانیوپیللشبیمارسللتانیهماهنگیکاملبهوجودآیدافزود:باسللازمانشللدن
اورژانسکاماموافقمومعتقدمسللازمانشدن،باعثهدفمندترشدنونظاممندترشدن

ارگانهامیشللود.

پروسللهایبللراینظللارتمسللتقیمواثرگللذار
اورژانللسکشللورموجللودنیسللت.دراورژانس
شهرهایمختلفسیاسللتچندصداییحاکم
شللدهوهرمرکزاورژانسللی،بهسلللیقهخودبه
ارائهخدماتمیپردازدکهاینمسئلهباعثنا

عدالتیونارضایتیکارکنانشللدهاسللت.

قادریفردرادامللهگفت:کارکناناورژانس
پیشبیمارسللتانیوضعیترفاهیومعیشللتی
خوبللیندارنللدونسللبتبللهکارکنللاندیگللر
واحدهایدانشگاههایعلومپزشکیامکانات
ودرآمللدکمتریدارندوایللنبیعدالتیباعث
عدمماندگارینیروهادراورژانسودلسللردی

نیروهایفعلیشللدهاسللت.
قللادریفللردرپایللانصحبتهللایخللوداز
زحماتدکترپیرحسینکولیوند،مشاورارشد
وزیللردرامللورفوریتهللا،تشللکرویللژهکللردو
زحماتوپیگیریهایایشللانرادرتشللکیل
سازماناورژانسبسیارموثروکارآمددانست.
درادامللهبررسللیسللازمانیشللدناورژانس،
مشللکاتوچالشهایآنبهسللراغمسئوالن
اورژانسکشللوررفتیم.آنچهدرصحبتهای
مسللئوالناورژانسکشللورمطللرحگردیددرد
دلهللایچندیللنسللالهایبللودکللهالبتللهبللا
سللازمانشللدنیاورژانس،امیدتللازهایبرای

بهبودآنهابهوجودآمدهاسللت.
یکللیازمسللئوالناورژانللسکشللوردرایللن
شللدن سللازمانی مسللئله گفللت: خصللوص
اورژانللسازجانبکلیهروسللایقبلی)ازدهه
70(مطللرحوپیگیللریشللدهوزحماتزیادی
برایمحققشللدنآنکشیدهشدهاست.این
قاضللیزاده دکتللر وزارت دوره در مسللئله
گرفللت. قللرار موردحمایللتجللدی هاشللمی
سللازمانشللدن،درخواسللتعمومللیجامعلله
تکنسللینهایفوریتهللایپزشللکیبللودکلله
خوشللبختانهباحمایتمسللتقیموزیللرمحقق

گردیللد.
ایشاندرخصوصمشللکاتشکلمدیریت
فعلللیاورژانسکشللورگفت:دربحثپروسلله
عملیاتللی،هرشللهریبللرایخودیکپروسلله
مسللئله ایللن و دارد مجللزا و خودسللاخته
همافزایللیوهماهنگیبیللنمراکزاورژانسرا
بهشدتکاهشمیدهدوباعثمیشودکهدر
انجامعملیاتمنطقهایوکشللوریبامشللکل
جدیروبروباشیم.باتشکیلسازماناورژانس
کشوراینپروسهعملیاتیتحتمدیریتواحد
یکسانسللازی ایللن درنهایللت و قرارگرفتلله
عملیاتیباعثارتقایخدماتبهمردمخواهد

بللود.
ویدرادامه،چابکنبودنمدیریتسللتادی
درسطحوزارتخانهایرایکمعضلاساسی
دانسللتوعنوانکرد:باتشکیلسازمانملی
اورژانساینمشکلرفعخواهدشد.ازطرفی
دیگرسللازمانشللدناورژانللسافزایشقدرت
چانهزنللیدرمقابلللدیگللرارگانهللارادرپی
خواهللدداشللتوایللنمسللالهباعللثارتقللای

اورژانسدربسللیاریازمواردمیشللود.
ایشللاندرپاسللخبهاینسللوالکهسللازمان
اورژانسیکهمدنظراسللتازچهنوعیاست؛
پاسللخداد:سازمانیکهدرحالحاضرمصوب
شده،ارگانیاسللتتحتنظروزارتبهداشت
ورئیللسآنراوزیللربهداشللتتعیینمیکندو
بهطورمسللتقیمتحتمدیریتوزارتبهداشت
خدماترسللانیخواهللدکللرد.آنچللهتاکنللون
باعللثبللروزبسللیاریمشللکاتبللودهاسللت
زیرمجموعللهبللودناورژانللسدرمعاونتهای
مختلفدانشگاههایعلومپزشکیاستکهبا
تشکیلسازمانمذکوراینمسئلهرفعخواهد
شللد.همهدنیادرخصللوصمدیریتاورژانس
پیللشبیمارسللتانیبللهسللمتهمیللنالگوی
مدیریتللیحرکتکردهودرمنطقهما،کشللور
ترکیللهنیللزالگویللیسللازمانیازاورژانللسرا
داراسللت.امیداسللتباتشللکیلاینسازمان
شللاهدبهبللوداوضللاعاسللتخدامهاینیللروی
انسانیدراورژانسباشیمودرپیآنوضعیت
رفاهللیومعیشللتیایللنارگانبهبللودکیفیت
را کشللور اورژانللس سللازمان تشللکیل یابللد.
ازهرجهتیکللهبراندازکنیللماتفاقیمیمونو
شایسللتهاسللتکهبایدباتمامقللوتپیگیری
شللدهوبهسرانجامینیکرسللد.اینسازمان
چتللرحمایتیرابرسللرارتقایخدماتهرچه
بهتراورژانسدرکشللورمیگشللایدودرنهایت
سللودوبللرداصلللیمتوجهمردمشللریفایران
میشللود.البتللهبایدگفللتدرزمینهسللازمان
شللدناورژانللسبایدبللهچالشهللاوجزییات
پیشرونگاهیدقیقوموشللکافانهداشللت؛تا
اینسللازماناوالفرزندیدیررسنشللودوثانیا
درانتهللایکارموجللودیناقصالخلقللهازآب

درنیایللد.

در جلسه هیئت وزیران مصوب گردید

تشکیل سازمان اورژانس کشور؛ گامی بزرگ در ارتقای اورژانس
گزارش تحلیلی از مصوبه هیئت وزیران جهت برنامه ششم توسعه در خصوص تشکیل سازمان اورژانس کشور

کودک دیگری در آمبوالنس چشم به جهان گشود
مدیرروابطعمومیاورژانس115بلللم:حدودسللاعت23روزشللنبه26دیماه94طیتماستلفنیبامرکزپیاماورژانس115شهرسللتان،خبرشروعدرد
زایمانخانمبارداریدرروسللتایقاسللمآبادگنبکیدادهشللد.بافاصلهپسازدریافتپیام،پایگاهجادهایگنبکیبهمحلاعزامشللدوبیماررابرایانتقالبه
درمانللگاهمهیانمود.درحدود15کیلومتریشهرسللتانریگانبهدلیلدردشللدیدخانللمباردار،آقایانپژمانوچراغیپورتوانسللتنددرآمبوالنسزایمانرابا

موفقیتبهپایانرساندهومادرونوزادراپسازانجاماقداماتاولیهپیشبیمارستانیباوضعیتمناسببهدرمانگاهریگانتحویلدهند.
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HSI برگزاری کارگاه
مدیرروابطعمومیمرکزاورژانس115بندرعباس:درروزچهارشنبه23دیماهکارگاهآموزشارزیابسنجشایمنیبیمارستاندربایا"باحضورمدیران
بیمارسللتان،مدیرانپرسللتاری،دبیرانکمیتهبحرانومسئولساختمانبیمارستانهایاستانهرمزگان)میناب،رودان،جاسک،حاجیآباد،بندرلنگه،بندر
خمیر،قشللم،پارسللیان،بستکوسللیریک(درسالنآموزشمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشللکیبندرعباسبرگزارشد.حاجیعلیپورگفت:اینکارگاه
باهدفآموزشوبررسللیافزایشضریبایمنیبیمارسللتانهابهمنظورپاسخدربحرانهاوحوادثغیرمترقبهودرراستایسیاستهایوزارتبهداشتدرمان
وآموزشپزشکیبرگزارشد.دراینکارگاه30نفرازاعضایکمیتهبحرانبیمارستانهایاستانهرمزگانبهمدتیکروزحضورداشتندکهمسئولیتانتقال

آموختههارادربیمارستانهایتحتپوششخواهندداشت.

برخورددودسللتگاهخودرو206وال90حادثهایسللنگیندرمحور
گنبد-آزادشهرازخودبرجایگذاشت.

بهگللزارشیک.یک.پنج،حوالیغروبیازدهمدیماهامسللالدراثر
تصادفدودسللتگاهخللودرو206وال90کهدرمحورگنبد-آزادشللهر
باهمکورسگذاشللتهبودندحادثهایهولنللاکاتفاقافتاد.حادثهایکه
درآندوفوتللیوسللهزخمیبههمراهداشللت.درایللنحادثهجراحت
واردهبهیکیازسرنشینهایخودروهاآنقدرترسناکوعجیببودکه
فراخللوانتیمجراحیدادهشللدواعضایاینتیللم،عملجراحیرادر
صحنللهانجامدادنللد.دراینزمینهمدیللرروابطعمومللیاورژانس115
گللرگانبهتشللریحماجرایاینتصللادفپرداختوگفت:پللسازارائه
گللزارشبهمرکزپیام،سللهدسللتگاهآمبوالنللسبهمحلحادثللهاعزامو
تکنسینهایاورژانسبرسرصحنهتصادفحاضرشدندواقدامبهارائه
خدمللاتکردند.پسازبررسللیوضعیتنامناسللبیکللیازمصدومانو
عبورگاردریلازقسللمترانپایچپاو،باهماهنگیانجامشدهمرکز
پیام،مدیرانحوزهسللامتشهرسللتانوتیمپزشللکیجراحی)شامل
متخصللصطباورژانللس،متخصصارتوپدی،بههمراهتکنسللینهای
اتاقعملوهوشللبری(درصحنهحادثهحضوریافتندوعملجراحیرا
انجللامدادند.باهمکاریمتخصصانپزشللکیحاضللردرصحنهوهمت
تکنسللینهایاورژانس115ودیگرنیروهایامدادیپسازیکساعت
ونیمتاش،رهاسللازیمصدومازگاردریلباموفقیتانجامومصدومبا
آمبوالنللس115بهبیمارسللتانشللهیدمطهریشهرسللتانگنبداعزام
شد.دراینحادثهتیمجراحیبیمارستانشهیدمطهریگنبدباحضور
بهموقعسرصحنهوهمتوتاشتیمپزشکیونیروهایاورژانس115
درحالیکللههللواتاریکشللدهبللود،درکمتریللنزمانممکنجانسلله

مصدوماینحادثهرانجاتدادند.

رئیسادارهاورژانسبیمارسللتانیکشللوردرسللفربازدیدیازمرکز
حوادثسبزوارگفت:پایگاهاورژانسهواییسبزوارازباالترینسطح
استانداردبرخورداراست.حسننوریساریکهبرایبرگزاریکارگاه
آموزشیاورژانسهواییبهسبزوارسفرکردهبود،برگزاریاینکارگاه
رابسللیارخللوبارزیابللیکردوگفت:مللابرایآموزشتکنسللینهای
سللبزواردربخشاورژانسهواییبهاینشهرسللتانرفتیماماباکمال
ناباوریدیدیمکهآنهاکاماباارائهخدماتدراورژانسهواییآشللنا
هسللتندوایللنباعثخرسللندیماسللت.نوریسللاریبابیللاناینکه
همللوارهشللروعهللرکاریبامشللکاتزیللادیروبللهرواسللتافزود:
خوشللبختانهاورژانسهواییسبزوارمطابقاستانداردوبارعایتتمام
الزاماتراهاندازیشللدهاسللتونللکاتاصاحیکهبایدانجامشللود
بسللیارکماسللت.ویبااشارهبهپدفرودساختهشللدهدرمرکزسبزوار
گفللت:بایدازمسللئوالندانشللگاهومرکزاورژانساینشهرسللتانبه
دلیلللعاقللهوپیگیریهایشللاندرزمینهراهانللدازیاورژانسهوایی
تشللکرکللرد.رئیللسادارهاورژانللسبیمارسللتانی،همجللواریمرکز
مدیریتحوادثوفوریتهایپزشکیسبزواربامرکزمدیریتحوادث
وفوریتهایپزشکیشاهرودرادرتاسیسپایگاهاستاندارداورژانس
هوایللیسللبزوارموثللردانسللتوگفللت:همللکاریمراکزدرتاسللیس
پیللش اورژانللس وموفقیللت پیشللرفت نقللشموثللریدر پایگاههللا،
بیمارسللتانیدارد.دکتللرنللوریبللهبازدیللدخللودازپایگاهشللهریو
جادهای،مرکزارتباطات،کنترلکیفیت،آموزشواتوبوسآمبوالنس
سللبزواراشللارهکردوگفت:عاقهمندیپرسنل،سللرعتعملبسیار
خللوبعلیرغمفشللارکاریباال،نظمپایگاههللاوآمبوالنسهاواجرای
دقیللقشللاخصهایعملیاتللیدرایللنشهرسللتانبسللیارخللوبو

رضایتبخشبود.

بللاحضللوررئیللسدفتللررهبرمعظللمانقللاب،طرح
توسللعهایدارالشللفایتخصصیحرممطهرشاهچراغ
)ع(ومرکللزاورژانساینآسللتانمقدسبللابهروزترین

تجهیزاتپزشکیافتتاحشد.
بللهگزارشیک.یک.پنج،مرکزاورژانسدارالشللفای
آستانمقدساحمدیمجهزبهیکدستگاهآمبوالنس
پیشرفتهاستوخدماتاولیهبیماراناورژانسینیزدر
ایللنمرکزکهباحمایتهایوزارتبهداشللت،درمانو
آموزشپزشللکیتامیناعتبللاروافتتاحشللدبهزائران
آسللتانمقدساحمدیومحمدی)ع(ارائهمیشللود.
دبیرهیئتامناءآستانمقدساحمدیومحمدی)ع(
دراینزمینللهگفت:مجموعهخیرّیهدارالشللفایحرم
مطهرشللاهچراغ)ع(درفازاولدربخشهایاورژانس
قلللب، تخصصللی کلینیللک پزشللکی، فوریتهللای و
کلینیللکتخصصیزنللان،جراحیسللرپایی،پزشللک
عمومیوطرحنظامپزشکخانواده،پزشکمتخصص،
داروخانلله،دندانپزشللکی،انتقالخللونوتزریقاتبه
بهرهبرداریرسللیدهاست.سللیداحمدرضادسللتغیب
تأمیللنرفاهوامنیتخاطرزائریللنحرممطهرحضرت
شاهچراغ)ع(،ارائهخدماتخیرّیهدرحوزهبهداشتو
درمانبهمجاورینمحروممنطقهوارتقاسطحخدمات
ویللژهدرآسللتانمقدساحمللدیومحمللدی)ع(رااز
اهدافتأسللیساینمجموعهعظیمخیّریهبرشللمردو
اظهللارکللرد:فللازاولپللروژهدارالشللفاخیرّیهآسللتان
مقدساحمدیومحمدی)ع(پسازشللشماهتاش

شبانهروزیوباصرفهزینهایبالغبر20میلیاردریال
درفللازاولبهمرحلهبهرهبرداریرسللیدهوبادعوتاز
50جوانجهتهمللکاریبااینمجموعه،قدمخیری

درزمینٔهاشتغالزاییبرداشتهشدهاست.
ویبیانکرد:باتوجهبهمهیاشللدنزیرسللاختهای
الزم،درصللورتتأمیللناعتبللارتجهیزاتی،فللازدومبا
بخشهللایرادیولللوژی،سللونوگرافی،تراکمسللنجی
تخصصللی، آزمایشللگاه ماموگرافللی، اسللتخوان،
بیناییسللنجی،کلینیکفیزیوتراپللیومرکزتخصصی
دیابتنیزآمادهارائهخدماتمیشود.سللیداحمدرضا
دسللتغیبباتقدیرازوزیربهداشللت،درمللانوآموزش
پزشکی،دانشللگاهعلومپزشکیشیراز،خیرینآستان
مقدساحمدیومحمدی)ع(،اقداماتصورتگرفته
دریکسللالاخیردرزمینٔهتوسللعهعمرانیوفرهنگی
حللرمحضرتشللاهچراغ)ع(رابیسللابقهوزمینهسللاز
دسللتیابیبهنقشللهراهطرحشدهازسللویمقاممعظم
رهبریعنللوانکرد.براسللاساینگزارش،دارالشللفا
خیرّیللهآسللتانمقللدساحمللدیومحمللدی)ع(در
سللهطبقهوزیربنللای2000مترمربللعبللابهروزتریللن
معیارهللایبهرهبللرداریمراکللزبهداشللتیودرمانللی
طراحللیواجراشللدهوتمللاموسللائلولللوازمموردنیاز
جهللتتجهیزبخشهللایمختلفدارالشللفاتخصصی
حرمحضرتشللاهچراغ)ع(،تحتنظارتمتخصصین
سللطح باالتریللن در و پزشللکی علللوم دانشللگاه

استانداردهایموجودتهیهشدهاست.

یللکیللکپنللج:دربرنامهریللزیتوسللعهخدمات
موتورسللیکلتها نللوع و مللدل موتورالنسهللا،

مشخصشدهاست؟
دونوعموتورسیکلتازنظرظرفیتحجمموتورو
توانآنپیشبینیشده.منخیلیامیدوارمکهدر
طیچندماههآیندهشللاهدپیوسللتنحداقل100
دستگاهازموتورسللیکلتهایپیشرفتهباامکانات
کاملللاحیاودرمللاناورژانسطبللی،درمجموعه
اورژانللسپیللشبیمارسللتانیباشللیم.اینکللهدر
ابتدای95شللاهداینموتورالنسهاباشللیمکاما
بسللتگیداردبللهشللرایطبازرگانللیمللا.تللااالن
تحریمهاخیلیکشوررااذیتمیکرد؛اماحاالدر
شللرایطبعدتحریموبازشللدنقفلاینتحریمها،
امیدواریمکهوضعیتبهترشللودواینکارسللرعت

بگیرد.
یللک.یک.پنج:جنابدکترمسللالهفرسللودگی
خیلللی عملیاتللی نیروهللای بللرای آمبوالنللس
طاقتفرسللاشللدهاسللت،نوسللازینللاوگاننقلیه

اورژانسدرچهمرحلهایست؟
عمللرنللاوگانآمبوالنسهللایمللاباالوخللارجاز
کلله مناطقللی در خصوصللا اسللت. اسللتاندارد
آسللیبهایجللویزیللادیللاشللرایطتللرددجللاده
نامناسللباست،اینفرسللودگیبیشتراست.یک
برنامللهجدیاز2سللالقبلدردسللتورکاروزارت
بهداشتقرارگرفتوبادولتدراینزمینهرایزنی
شللد.خوشللبختانهبااسللتقبالیکهمجلسمحترم
شللورایاسللامیازاینموضوعکرد،مقررشدکه
هرسللالهدرصللدیازعللوارضوروداتومبیلهللای
خارجیبهخریدآمبوالنسهاتعلقبگیردکهحدود
150میلیللاردتومانللیاعتباردرسللال93بودودر
سللال94هللمدرهمینحللدوداسللت.البتههمه
منابعمالیمحققنشللد،ولیاعتباربسللیارخوبی
هسللتکهمللاازاینطریللقخواهیمتوانسللتیک
نوسللازیجدیدرناوگانآمبوالنسللیکشورانجام
بدهیللم.درحالحاضللردوقراردادبستهشللدهکه
هرکدامازقراردادهاحدود800دسللتگاهاسللت.
البتللهتللاایللنقراردادهللاکامللااجرایللینشللوند
تعدادشللانممکناسللتکمللیتغییرکننللد؛ولی
درمجموعتعدادقابلماحظهایشایدحتیقریب
بلله2000دسللتگاهآمبوالنسبهمجموعللهناوگان
ایللن شللد. خواهللد اضافلله کشللوری اورژانللس
دنیللا آمبوالنسهللای بهروزتریللن از آمبوالنسهللا
هسللتندکللهازنوعبنزاسللت.یکمحمولللهازاین

آمبوالنسهادرراهاسللتوبهزودی50دسللتگاهاز
اینآمبوالنسهاواردچرخهاورژانسکشورخواهد
شللد.این50دسللتگاهظرفهمینچندروزآینده
واردمرزهایکشللورخواهدشللدومابقیبهصورت
تدریجیواردمیشللوند.البتهتعللدادیآمبوالنس
تیوتللانیزتوزیعکردیللم.همازنوعدودیفرانسللیل
بللرایجادههللایصعبالعبللوروهللمتیوتللاازنوع

شهریوجادهای.
یکیکپنج:ازاستخدامنیرویانسانیکهزخم
کهنهایبرپیکرهاورژانسشدهاستچهخبریبه

مامیدهید؟
پیللش اورژانللس انسللانی نیللروی مللورد در
بیمارسللتانیمنتقریبللادرهرجاییکهامکانپذیر
بللوده،اینمسللالهراپیگیریکردهام؛درسللازمان
مدیریللتوبرنامهریللزیکشللور،مجلللسشللورای
اسللامی،رسللانههایعمومللی،دیگللرنهادهللای
تصمیمگیللریکشللورودرخللودوزارتبهداشللت.
خوشللبختانهوزیللرمحتللرمبهداشللتهللمبللهاین
موضللوععنایتویژهایدارند.مادراورژانسپیش
بیمارسللتانیتقریبابهتعدادینیروهاییکهداریم،
نیللرویجدیدنیللازداریم؛یعنیچیللزیحدود14

هزارنفرکمبودداریم.حدودنیمیازاینهامربوط
بهپایگاههایموجوداسللتونیمیازآنمربوطبه
پایگاههاییاسللتکهبایداحداثشود.مابیشاز
800پایللگاهازبرنامهعقبهسللتیم.حدود2000
پایگاهداریموحللدود3000آمبوالنسکهحداقل
800پایگاهدیگربایدبهاینپایگاههااضافهشللود؛
امللامنبعمالیبللرایاینکاروجودنللدارد.همین
پایگاههایموجودهمدرآغازکاردولتیازدهمدر
شللرفتعطیلیبودوزمزمهتعطیلیخیلیازآنها
میرسللید. گللوش بلله دانشللگاهها از خیلللی در
امیدواریللمکللهایللنکمبودنیللرویانسللانیتأمین
شللود؛امامشللکلاینجاسللتکللهدولتبللهدنبال
کوچللککللردنبدنللهکارمندانشاسللت.مجموع
حقوقبگیراندولللترابایدطییکبرنامهکاهش
بدهند،درحالیکهخدماتاورژانسکشوریواقعا
نیازبهتوسللعهدارد.خباینیکتناقضاسللتکه
مشکلسازشللده.برایاورژانستهرانباهمکاری
معاونتتوسعهوزارتخانه،یککارویژهایصورت
گرفتوتعدادینیروبرایآنهابهکارگیریشللدو
تللاحللدودیکمبللودمشللکلنیللرویانسللانیدر
اورژانللستهللرانکمرنگتللرشللد.بللرایمجموعه

اورژانسکشللوریهمخوشللبختانهقولاستخدام
نیللروازسللازمانبرنامهریزیکشللورگرفتهشللدهو
امیدواریللمکللهمراحلاسللتخدامیانجامشللودتا
بخشیازکمبودنیرودراینحوزهبرطرفشود.

یکیللکپنج:همکارانبخللشعملیاتی،اصرار
بللرسللختیکارفوریتهللاومشللمولیت ویللژهای
مشللاغلسللختدارند،نظرشللمادراینخصوص

چیست؟
منهمباهمهشللماهمعقیدهامکهکاراورژانس
پیشبیمارستانیازمشاغلسختوزیانآوراست
ومکاتبللاتالزمهللمدرایللنزمینهصللورتگرفته
اسللت؛امابرایتعقیباینموضوعخوباستکه
اینموضللوعرادرمعاونتتوسللعهوزارتخانههم
پیگیللریکنید.آنچیزیکههمللکاراناورژانس
کشللوریازمعاونللتدرمانتقاضاکللردهبودند،ما
مکاتبللاتآنراانجامدادیموبهطبعهمکاریهای
معاونتتوسعه،اینمسئلهراباسازمانبرنامهریزی
کشللورنیللزدرمیللانگذاشللتیموامیدواریللمکهبه

نتیجهبرسد.
یکیکپنج:دربحللثقانونبهرهوریوکاهش
سللاعتکاریفوریتهللاکللهدرهمللهبخشهللای

بالینللیاجراشللدهاسللت،چللرادراورژانللسپیش
بیمارستانیاجرانمیشود؟

ایللنموضللوعراهللممثلموضللوعقبلللیبایداز
طریقهمکارانعزیزماندرمعاونتتوسللعهدنبال
کنیللد.بحثاحللکامحقوقللیمربوطبللهآنحوزه
اسللتواینموضللوعدرحوزهمعاونتتوسللعهقرار

دارد.
یللکیکپنج:درجلسللههیئتوزیرانکهدر21
دیماهتشللکیلشد،الیحهسازمانشدناورژانس
مصللوبگردیدوبهمجلسمحترمفرسللتادهشللد،
نظللرشللمادرخصوصتشللکیلسللازماناورژانس

چیست؟
هرگونهارتقاییدرخدماتاورژانسازنظرماکار
ارزندهایسللتوتبدیلاورژانسکشوریبهسازمان
اقدامیاسللتدرراستایتوسللعهاینخدمات؛اما
شللمااجازهدهیدببینیممراحلللتصویبنهاییبه
مجلسشللورایاسللامیسللپردهشللودتللابعداز
تصویبونهاییشللدناینبرنامه،آنموقعدراین

زمینهمفصلباهمصحبتخواهیمکرد.
یللک.یک.پنللج:جنللابدکتللربهعنوانسللوال
پایانللی:مللاآمبوالنسهایللیداریللمکللهدرحیللن
ماموریللتدرخیابللانپللارکمیشللوندوبچههابر
مشللاهده بازگشللت در و میرونللد بیمللار بالیللن
میکننللدکهتوسللطپلیسراهورجریمهشللدهاند!
حتییکموردازجریمهمربوطبهمشللهدراهمدر
نشریهچاپکردیم.حتیگاهیتکنسینرامجبور
میکنندکهقبضجریمهراازجیبپرداختکند.
بللرایحلاینمشللکلچهاقدامیمیتللوانانجام

داد؟
ابتللدابایدبدانیمآیللاآمبوالنسدرحالماموریت
بودهاسللتیانه؟اگرواقعاایللنآمبوالنسدرحال
ماموریللتبودهباشللد،تمللامایللنمحدودیتهای
راهنمایللی-رانندگللیدرمللوردآمبوالنسهایدر
حللالماموریتمتفاوتاسللتوحتللیمیتواننداز
خطوطویژهعبورکنندویاازمسللیرهاییکهبرای
سللایرخودروهاممنوعاست،استفادهکنندویادر
سللایرمکانهاییکهبللرایدیگللرخودروهاممنوع
اسللت،پارککنند؛زیرابرایانتقالبیمارضروری
است.اگرچنینمواردیمشاهدهشودقابلتعقیب
اسللتوبهنظرمیآیدکهاینمسالهازکملطفیآن
مامللورپلیللسبللودهاسللت.مللنازهمکارانللمدر
اورژانسکشللورمیخواهمکللهدراینزمینهدرآن
اسللتانپیگیریکنند.ولیمنمطمئنمهمکاری
بسللیارخوبیبیناورژانسوپلیسدرکشوروجود
دارد.همکاریوتعاملبسیارخوباستودرهمه
صحنههللابههمکمللکمیکنندواصللوالیکتیم
هسللتند؛درنتیجللهایللنامللردرآناسللتانقابللل

پیگیریاست.

معاون درمان وزیر در گفت و گوی اختصاصی با یک یک پنج:

کار اورژانس پیش بیمارستانی از مشاغل سخت و زیان آور است

صحنـه تصـادف را بـه اتـاق عمل 
تبدیل کردیم

انجام عمل جراحی اورژانسی در صحنه تصادف

سرعت عمل و نظم پایگاههای 
سبزوار خوب است

بازدید مدیریت اورژانس کشور از سبزوار

با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقالب

اورژانس دارالشفای تخصصی شاهچراغ )ع( 
افتتاح شد
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مدیریتاورژانسکشللورقصددارددرآیندهای
نزدیک،کمیتهورزشللیفوریتهایپزشکیرادر
سطحکشوریتشللکیلدهد.اینکمیتهدرآینده
اینزدیللک،بللاهدفارتقللایجایللگاهورزشدر
رشللتهکاریفوریللتهللایپزشللکیاقللدامبهکار
خواهللدکرد.دسللتورالعملهاوجزییللاتبرنامه
نزدیللک ای آینللده در کمیتلله ایللن کاری هللای
مشللخصواباغخواهدشللد.درحالحاضراین
کمیتهدرمرحلهشللکلگیللریوچینشجزییات
کاریخوداست.تدوینپروتکلهاوجزییاتاین
برجسللته تکنسللین تللاش و همللت بلله کمیتلله
حللال در خدامللی حسللین جهللرم، اورژانللس

اجراسللت.
حسللینخدامی،تکنسللینفوریتهایپزشکی
اورژانللسجهللرماسللتو31سللالسللندارد.به
گفتهخودشازسللن11سالگیبهصورتمبتدی
وازسللن15سللالگیبهصورتکامللاحرفهایبه
ورزشهایمختلفرزمیمشللغولاستونزدیک
به10سللالسللابقهفعالیتدررشتهبدنسازیرا

درکارنامللهخللوددارد.
اینتکنسینفوریتهایپزشکیرزمیکاربوده
ودررشللتههایکونگفوتوآ،کیوکوشللینوکاراته
فعالیتداشللتهودرحالحاضرنیزدررشتهووشو
فعالیللتمیکندوبامدرکدان2ووشللوریاسللت
هیئللت سللخت« اجسللام »شکسللتن کمیتلله
ورزشهایرزمیاستانفارسراعهدهداراست.
همسللرایشللاننیللزدرزمینللهورزشهللایرزمی

فعالیتداشللتهومربیگریهمکردهاسللت.
حسینخدامیمیگوید:پسازاعامبرگزاری
نخسللتیندورهالمپیللادورزشللیفوریللتهللادر
خزرآبللادسللاری،طللیصحبتللیکللهبللامدیریت
اورژانللسکشللوروسللایرمسللئوالندرخزرآبللاد

داشللتیم،برایادامللهاینحرکتاعللامآمادگی
کردموپیشللنهادتشللکیلکمیتهورزشیاورژانس
کشللوررابللهمدیریللتمحتللرمدادم.محمدامین
صابرینیا،ریاسللتاورژانسکشور،کههمیشهاز
پیشللنهاداتخوبمراکللزحوادثشهرسللتانها
اسللتقبالخوبیداشللتهاست،پیشللنهادتشکیل
کمیتللهورزشللیفوریللتهارابللااسللتقبالخوبی
پذیرفتومقررگردیدبرایشللروعکارمسللئولیت
طراحیتستورزشیتخصصیبرایفوریتهارا

بهحسللینخدامیواگذارشللود.
گویللد: مللی زمینلله ایللن در حسللینخدامللی
تستهایورزشللیترکیبیوایسللتگاهیمختص
پرسللنلاورژانس،ازسللال88بهذهنللمآمد.این
تسللتحاصلتاشارزشللمندیکهیئت8نفره
)متشکلاز4نفرکارشناسارشدتربیتبدنیو3
نفرکارشللناساورژانللسورئیسمرکللزاورژانس
جهرم(اسللت.طللیاینتسللتسللرعت،قدرت،
تعللادل،انعطافپذیری،مهارتوهوشتکنسللین
بلله انتقللالمریللض بللا آزمایششللدهودرپایللان
آمبوالنسزمانویمتوقفمیشللود.حاصلاین
کیفیللت بهبللود بهصللورت میتوانللد فعالیتهللا
خدمترسللانی،باالرفتنعملکردمناسب،پایین
آمدنآسللیبدیدگیهنگاممأموریت،پایینآمدن
کسللالتهنگامشیفتوباالبردنشادابیپرسنل

درمحیطکار،خودرانشللاندهد.
حسللینخدامللی،تدویللنوگللردآوریکتابیبا
همیللنموضوعورزشتخصصیبرایفوریتهارا
دردسللتورکارقراردادهاسللت.اینکتابدرسه
فصلشللاملورزشوآمادگیجسمانیدرشرایط
طبیعیوغیربحرانی،ورزشوآمادگیجسللمانی
درشرایطغیرطبیعیوبحرانیوورزشوآمادگی
جسللمانیدرشللرایطاقلیمللیوخللاصمحلدر

دسللتتهیللهاسللت.ویازرونمایللیایللنکتابو
انتشارآندراورژانسکشوردرآیندهنزدیکخبر
مبنللای میتوانللد کتللاب ایللن گفللت: و داد

فعالیتهایورزشللیاورژانسکشللورباشللد.
محمدرضاخوشللرو،رئیساورژانسجهرم،نیز
درایللنبارهبللهخبرنگار»یک.یللک.پنج«گفت:
انجللام در بدنللی آمادگللی اهمیللت و ضللرورت
ماموریتدرشللرایطعادی،همچنیندرشللرایط
خاصکهتیمهایاورژانسسللاعتهایطوالنیو
بیوقفهدرحالفعالیتهایسللنگینهستندغیر
قابلانکاراسللت.درسال1388تصمیمگرفتماز
طریقمطرحسللاختنایدهتستورزشی،وبهبود
ظرفیتهللایفیزیکللیکارکنان،بامسللئولوقت
ورزشاینمرکز،آقایحسللینخدامی،اقدامبه
گنجاندنتسللتهایآمادگیبدنیدرقالبطرح
المپیادهایسللاالنهوبرگزاریمسللابقاتمستقل

ورزشللیدرمسللیرارتقایاینتواناییهاکنم.
بعدازبرگزاریاولیندورهوکشللفنقاطضعف
مفللرطتکنسللینهاوارائهگزارشبللهرئیسوقت
دانشللگاه،جنابآقایدکترتدینوتوضیحکوتاه
چنددقیقهایدربللارهاهمیتوضرورتتمرکزبر
ایللنبخللشکلیللدی،منابللعمالللیبللرایتأمیللن
حداقلللامکاناتورزشللیازجملللهتردمیلبرای
تمامیپایگاههایشللهریوجادهایفراهمشللد.
امروزوقتآناستکهپرداختنبهحوزهورزشو
ارتقللایقابلیتهللایجسللمانی،بللااسللتفادهاز
تجللارببینالمللللیدرحوزهEmS،بللهموازات
اجرایسللایربرنامههایآموزشیبافرهنگسازی
وفراهمآوردنبسللترهایالزم،بهویللژهدرتأمین
آمادگللی بخللش گللردد. الزامللی مالللی، منابللع
جسمانیدربستهکنترلکیفیتآماریکهتدوین
آنتوسطآقایدکترصابرینیابهعهدهاینمرکز
قرارگرفتللهاسللت،بللهزودیپیشنویللساولیهآن

ارائللهخواهللدگردیللد.
)PhysicalFitness(اهمیتآمادگیجسمانی
آنقللدرباالسللتکللهبللهعنللوانمثللالدرآمریللکا
ارزیابیهللایفیزیکیبهعنوانصاحیتهایپایه
قبلازورودبهرشللتهوحرفهفوریتهایپزشللکی
انجللاممیشللودودرصورتعللدممحدودیتهای
مطلللقبرنامههللایمداخلهای،بللرایبهبوداجرا

میشللود.

از بزرگ ترین اورژانس های کشــور هســتیم
سرپرستمرکزآموزشللی-درمانیامامخمینی
امللام بیمارسللتان اورژانللس گفللت: اهللواز )ره(
خمینی)ره(اهوازبههمراهاورژانسبیمارسللتان
گلسللتاناهللواز،ازبزرگتریللنوپرمراجعللهترین
اورژانسهایکشورمحسوبمیشوندکهدرکنار
اسللتان بیمللاران بلله را ازخدمللات هللمطیفللی
خوزسللتانوهمچنیناسللتانهایهمجللوارارائه
بللا گفتوگللو در معصومللی کامبیللز میدهنللد.
خبرنگاریک.یک.پنجدرخوزسللتاناظهارکرد:
اورژانسمرکزآموزشیدرمانیامامخمینی)ره(
اهللوازدارایزیربنایللیحللدودیللکهللزارو500
مترمربعاسللتوخدماتیدررشتههایتخصصی
داخلللی،جراحی،قلبوعروق،ارتوپدی،گوش،
خلللقوبینللی،چشللم،زنللانوزایمللانومابقللی
از یکللی میدهللد. ارائلله بیمللاران بلله رشللتهها
ویژگیهللایبسللیارحائللزاهمیللتاورژانللساین
مرکز،استقرار24ساعتهمتخصصانودستیاران

طباورژانساسللت.
در فعالیت های اورژانــس بازنگــری کردیــم

سرپرسللتمرکزآموزشللیدرمانیامامخمینی
)ره(اهللوازعنللوانکرد:افزایشتعللدادبیماران،
ارتقللایخدمللاتتخصصللیوفللوقتخصصللیو
همچنیللناجللرایطرحتحللولنظامسللامتدر
کشللور،موجبشداورژانس،درفعالیتهایخود
بازنگریداشللتهباشللد.بازنگللریدرفعالیتهای
اورژانللسازچنللدجنبللهشللاملتوسللعهفضللای
فیزیکیوتجهیزات،توسعهنیرویانسانیاستو
اصللاحفرایندهایمرتبطبااینسللهمللوردحائز
اهمیللتاسللت.ویادامللهداد:بللاایللنتغییرات
صورتگرفته،فضایفیزیکیموجوددراورژانس
مرکزآموزشللیدرمانللیامامخمینللی)ره(اهواز

کافینیسللت.
ارتقای کیفــی در کنار ارتقــای کمی در حال 

تحقق اســت

کامبیللزمعصومللیگفللت:درحللوزهتجهیللزات
اخیللر سللالهای طللی نیللز اورژانللس بخللش
تاشهایللیصورتگرفللتوتجهیللزاتموردنیاز
بللرایفرایندهایدرمانیوآموزشللی،تهیهشللدو
بهروزرسانیتجهیزاتنیزبهصورتمداومدرحال
انجاماسللت.دراورژانسبیمارستانامامخمینی
)ره(اهوازارتقللایکیفینیزدرکنارارتقایکمی
تجهیللزاتدرحالتحققاسللت.معصومیاظهار
کرد:تعدادنیرویانسانیاورژانسبیمارستانها
بایدارتقایابدوالزماسللتایننیروهاتوانمندیو
تعهللدالزمرابللرایفعالیللتدراورژانللسداشللته
باشللند.ویتصریحکرد:مدیریتفرایندبهعنوان
یللککاراجرایللیازریاسللتدانشللگاهتاریاسللت
بخشاورژانسراشللاملمیشود.مدیریتفرایند
کمکمیکندکهچگونهدرشللرایطمختلفمیان

سهمقولهفضافیزیکی،تجهیزاتونیرویانسانی
تعاملایجادشللود.

اولین گروه تخصصی طب اورژانس در ســال  
87  وارد    اســتان  شــد

سرپرسللتمرکزآموزشللیدرمانیامامخمینی
)ره(اهللوازافزود:باتوجهبللهاینکهاورژانسهای
بیمارسللتانهایکشوربهسللمتتخصصیشدن
پیللشمیرونللد؛حضللورمتخصصللانرشللتههای
مختلللفبهصورتفعللالدراورژانللسوهمچنین
حضللورمتخصصطباورژانسدراینواحدیکی
ازویژگیهللایاورژانللسمرکللزآموزشللیدرمانی
معصومللی اسللت. اهللواز )ره( خمینللی امللام
خاطرنشللانکرد:رشللتهطباورژانللستقریبًااز
سللال1380بهمنظورآموزشوپرورشدستیاران
متخصصللانطللباورژانللسدرکشللورراهاندازی

شللد.دراسللتانخوزسللتانایللنرشللتهدرسللال
1380وجللودداشللتهولللیبهصللورتتخصصللی
اولیللنگللروهتخصصللیطللباورژانللسدرسللال
1387وارداسللتانخوزستانودربخشاورژانس
بیمارسللتانامامخمینی)ره(اهوازمسللتقرشد.
هماکنونبیمارستانهایامام)ره(وگلستاندر
خوزسللتان،دومرکللزآکادمیللکآموزشدسللتیار

طباورژانسهسللتند.
اورژانس های بیمارســتانی در ادامه اورژانس 
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سرپرسللتمرکزآموزشللیدرمانیامامخمینی
)ره(اهوازبابیاناینکهاورژانسهایبیمارستانی
رابایللدادامللهاورژانسهللایپیللشبیمارسللتانی
دانسللت،گفت:اورژانسهایپیشبیمارسللتانی
یکیازشللاخههایتخصصیطباورژانساسللت
کللههنللوزدرکشللورمانهادینهنشللدهاسللتولی
بسللیاریازفعالیتهاوفرایندهایاورژانسپیش
بللا نزدیللک تعامللل و همللکاری در بیمارسللتانی
میگیللرد. صللورت اورژانللس طللب دپارتمللان
معصومیعنللوانکرد:اورژانسبیمارسللتانامام
خمینی)ره(اهوازبهطورمتوسللطدر24ساعت،
حللدود300تا400بیمللارمراجعهکنندهداردکه
دوسللومایللنبیمللارانسللطحچهللاریاپنللجتریاژ
هسللتندویکسللومآنهللابللرایادامللهاقدامات
درمانیپروندهسللرپاییموقتتشکیلمیدهند.
ویافزود:دربیمارستانامامخمینی)ره(عاوه
بللربخشهللایتخصصللیدرمانللی،بخشهایللی
ازجملهسللونوگرافی،سیتیاسللکنورادیولوژی

نیزفعالهسللتند.
70 تخت بســتری اورژانس داریم

کامبیللزمعصومیبیللانکرد:تعللدادتختهای
اورژانسمرکزآموزشیدرمانیامامخمینی)ره(
حدود70تختاسللت؛درحالحاضربیمارستان
امللامخمینی)ره(اهوازحدود690تختمصوب
داردولللیباحدود900تختوبیشازتوانخود
درحالخدماتدهیاسللت.معصومیادامهداد:

اورژانساینبیمارسللتانبااینسللازوکاریکهدر
پیشگرفتللهوباجودبخشهللایتخصصیوفوق
تخصصللیدرمانی،گاهللیمواقعبللابحرانهایی
مواجهمیشللودکهبراسللاسچهاراصلیکهذکر
شللدبهویژهاصلمدیریتفرایندها،سللعیکردیم
شللرایطراتحللتکنتللرلدرآوردم.ازجملللهایللن
بحرانهللا،میتللوانبهمشللکاتتنفسللیبعداز
اولیللنبارشباراناشللارهکرد.یکللیدیگرازاین
شللرایطنیللزمراجعللهبللاالیبیمارانللیبللاعائم
آنفلوانزاوشللبهآنفلوانزابودکهامسللالشاهدآن
بودیللم.ویخاطرنشللانکرد:بنابرایندراسللتان
خوزسللتانبهلحاظشللرایطخللاصآبوهواییو
وقللوعاینگونللهبحرانهللا،میطلبللدپشللتیبانی
خوبیبرایبخشاورژانسداشللتهباشللیموشاید
توسللعهبخشهاییچونبخشریویبیمارسللتان
بللهاینکمککندتابتوانیمگردشکارمناسللبو
امللام بیمارسللتان رادر بیمللاران مللوردرضایللت
خمینی)ره(اهوازداشللتهباشیم.سرپرستمرکز
آموزشللیدرمانیامامخمینللی)ره(اهوازگفت:
ضمناینکهاسللتانخوزسللتانبهدلیلمجاورت
بللاکشللورهایهمسللایه،بهعنللوانیللکاسللتان
اسللتراتژیکمطرحاسللت؛لذامابایدهموارهاین
آمادگیراداشتهباشیمکهبابحرانهایبیشتری
مواجهشللویموبهترینخدماترابهبیمارانارائه

دهیللم.
حــرف     آخــر

قطعاهمتتماممسئوالندانشگاهواستاناین
کلیلله بلکلله اورژانسهللا، نهتنهللا کلله اسللت
بیمارستانهادرسطحباالیکیفیتخدماتقرار
بگیرنللد.البتللهازمسللئوالنوزارتبهداشللتنیز
انتظارداریماینتعهدودغدغهداشللتهباشللندکه
بهگونللهایبللهمللاوهمکارانماندراسللتانکمک
کنندکهدرشللرایطخاصبتوانیللمخدماتبهتر،
بیشللتروتخصصیتریدربخللشاورژانسوکلیه
بخشهللایبیمارسللتانهایاسللتانارائهدهیم.
همچنیللنبهتراسللتمسللئولیننگاهویللژهایبه
اورژانسهللایبیمارسللتانهللایایللناسللتاندر
مقایسهباسایراستانهایکشورداشللتهباشللند.

قدردانی وزیر بهداشت از مدیریت پایگاه های اورژانس گناباد
مدیرروابطعمومیمرکزاورژانس115گناباد:دکترهاشللمیدردیداریکهباحضورمهندسموهبتی،معاونبرنامهریزی،هماهنگیوامورحقوقیوزارت
بهداشللت،درمانوآموزشپزشللکیواعضاهیئترئیسللهدانشللگاهعلومپزشللکیگنابادبرگزارشللد،دکترهاشللمیعملکردایندانشللگاهرادرحوزهمدیریت
پایگاههایاورژانسجادهاینمونهبسللیارخوبیعنوانکردکهبرایحلمشللکاتاینحوزه،ضروریاسللتتادرسطحهمهدانشگاههاوپایگاههایاورژانس
کشوراجراییشود.همچنیندکترهاشمیدربارهراهاندازیاورژانسهواییگنابادگفت:باتوجهبهاینکهاحداثپایگاهاورژانسهواییگناباد،جزسطحبندی

اورژانسهواییکشوراست،مساعدتمالیدرخصوصتأمینبخشیازهزینهآنصورتخواهدگرفت.ایندیدارسهشنبه15دیماهبرگزارشد.

مدیریت اورژانس کشور خبر داد

شـروع به کار کمیتـه ورزشـی اورژانس 
کشور در آینده ای نزدیک

به پیشنهاد و همت حسین خدامی، تکنسین برجسته اورژانس جهرم صورت گرفت

بزرگترین اورژانس کالنشهر اهواز در چه حال است؟
گزارشی تفصیلی از اورژانس بیمارستان امام خمینی )ره( اهواز

گزارش تفصیلی
احمد عامری |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

خبرنگار یک یک پنج



صفحه10
شمارههشتم/بهمنماه1394

JAN 2016تولد دوقلوها توسط تکنسین های مجرب فسا
بهگزارشروابطعمومیاورژانسفسادرتاریخ94/11/8طیتماسیکهراسساعت8صبحبااورژانسگرفتهشدوازوخامتحالیکمادرباردار24ساله
خبردادسللریعایککداعزامشللد.ابراهیماسللدزادهومظفراسللفندیدوتکنسللیناعزامیمتوجهشدندفرصتانتقالمادربهبیمارسللتانراندارندودرمنزل
زایمانراباموفقیتانجامدادهومنتظرجفتبودندکهمتوجهشدندنوزاددیگریدرحالخروجباپامیباشد،درحالیکهتمامآزمایشاتمادرحاکیازوجود
یکنوزادبودوآنهاباموفقیتفرزنددومرانیزبهدنیاآوردندوبارسللاندنمادرهمراهبادونوزادبهبیمارسللتانولیعصرفسللاماموریترادرسللاعت9صبحبا

موفقیتبهاتمامرساندند.

دبیرعلمیهفتمینکنگرهسللامت
تأسللیس گفللت: بایللا و حللوادث در
سازمانمدیریتبحرانماحصلتاش
سازمانبسللیججامعهپزشللکیاست؛
چراکللهکشللوربایدآمللادهمقابلللهباهر
مشکلیباشد.بهگزارشخبرنگاریک.
یک.پنللج،حمیدرضللاخانکلله،معاون
پدافندغیرعاملاورژانسکشللورودبیر
علمیاینکنگللره،درخصوصاهداف
برگزاریاینکنگرهبیانکرد:دروهله
اولجمللعآوریدانشموجود،دروهله
دومشناسللاییبیشللترمخاطبللانودر
وهلهسللوممشللخصنمللودنبرنامهای
جامعبللرایآیندهازاهللدافبرگزاری
هفتمیللنکنگرهسللامتدرحوادثو
بایااسللتکهازسللال82شروعشدهو
توانسللتهبادورهمجمعکردننخبگان
زیللادی،ادبیاتسللامتدرحللوادثو
بایاوفرهنگایمنیرادرکشورتوسعه
دهللد.ویادامللهداد:خوشللبختانهدر
سایهحرکتهایعلمیاینچنینیوبا
جامعلله بسللیج همهجانبلله حمایللت
پزشللکی،درحالحاضرشللاهدتوسعه
امرسللامتدرحوادثوبایاهستیمو
بللهاعتللرافبسللیاریازسللازمانهای
ایللران حاضللر حللال در بینالمللللی
ازکشللورهایپیشللرو میتوانللدیکللی
منطقللهباشللد.امیدواریللمبتوانیللمدر
ادامهایللنحرکتجامعللهایایمنترو
همللراه بلله بللرایکشللورمان سللالمتر
بیاوریم.خانکهبیانکرد:دستاوردهای
اصلللیاینکنگرهایناسللتکهانگیزه
درجامعللهجللوانعلمیایجللادکنیمو
بتوانیللمدانللشتولیدشللدهراکاربردی
نماییم.همچنانکهمسللئولینسللطح
بللاالیعملیاتللیواجرایللیکشللوربللا
مفاهیللمجدیللدآشللنامیشللوند،برای
چالشهایاصلیاینحوزهبرنامهریزی
میکننللد؛چراکهکشللورمللادرمعرض
خطراتزیادیاستومردمودرنهایت
کشللوربرایهرخطللردرهرلحظهباید
آمادگیمقابلهداشللتهباشللد.مسللئول
کنگللره هفتمیللن علمللی دبیرخانلله
سللامتدرحللوادثوبایابیللانکرد:
ایللنکنگللره12سللالقدمللتداردو
بهصللورت کلله اسللت دوره چندیللن
دوسللاالنهبرگزارمیشللود.بللاتوجهبه
اینکهرشللتهدکتریتخصصیسامت
دربایاراهاندازیشللدهاسللت،دراین
کنگرهبللرایاولینباربحثهایعلمی
بهطللورکاملللدرقالبسللخنرانیهاو
مقاالتوهیئترئیسههاارائهمیشود.
ویادامللهداد:بللرایانجللامبهترامور
سازمانبسیججامعهپزشکی،5کمیته
ازاردیبهشللتماهسللال94 علمللیرا
برایفعالیتهابهکارواداشللتهاسللت.
ایللنکمیتههللاشللاملکمیتللهعلمللی
کمیتلله اثللرات، کاهللش و پیشللگیری
علمیآمادگللی،کمیتهعلمیپاسللخو
کمیتللهعلمللیبازیابللیاسللت.ویدر
خصللوصدسللتاوردهای7کنگللرهدر
سللالهایپیاپللیعنللوانکللرد:ایجاد
رشللتهدکتللریتخصصللیسللامتدر
حوادثوبایاباحدود100دانشجوی
دکتریازبرجسللتگانکشوروتأسیس
سازمانمدیریتبحرانازمطالباتاین
کنگرههللابودندکللهبهخوبللیمحققو
اجراشللدند.ویدرپایانخاطرنشللان
کرد:بسللیججامعللهپزشللکیبهعنوان
مبدأاینحرکتنوینباتمامسازمانها
ازقبیلسللازمانهالاحمر،سللازمان
دانشللگاههای بحرانکشللور، مدیریت
علومپزشللکیوحتیغیرعلومپزشکی
وغیرهدستبهدسللتهمدادندتاقدم
جدیدیرادرراسللتایارتقللایهرچه
سللامت، در کشللور آمادگللی بیشللتر

حوادثوبایابرداشتهشود.

درراستایارائهخدماتبهتربه
بیمللاران،آمبوالنسهللایخصوصللیدر
جهانشللکلگرفتنللد.ایراننیللزازاین
قاعدهمستثنینبود.بدینمنظورعاوه
برآمبوالنسهاییکهتوسطدولتتجهیز
میشللود،بهشللرکتهایخصوصینیز
اجازهاینکاردادهمیشللود.البتهطبق
قوانیللنوضوابطللیخللاصکللهدرهللر
ایللن میشللود، تعییللن کشللوری
آمبوالنسهللا،خدمللاتمتفاوتللیارائلله
تخصصللی بهنوعللی یعنللی میکننللد؛
هسللتندوپرسللنلآنهانیزبنللابهزمینه

فعالیتآنهامتفاوتاست.
براساسقانون،اورژانس115مسئول
رسیدگیبهموارداورژانسوفوریتهای
پزشکیاسللتودرسراسرکشورپوشش
دارد، مناسللبی شللهری و جللادهای
بهطوریکلله100درصللدآزادراهها،80
درصللدبزرگراههللا،70درصللدراههای
اصلللیو10درصللدراههللایفرعللیرا
پوشللشدادهودارایبیللشاز2هللزار
پایگاهشللهریوجادهایاسللت.ازسوی
دیگللرتجهیللزاتآمبوالنللس115کامل
از آن تکنسللینهای و نیروهللا و بللوده
تخصصکافللیبرخوردارنللد.آمبوالنس
خصوصیمتولیخدماتآمبوالنسللیبا
شللرحوظایللف،مأموریللتوفرآیندهللای
کاریمتفاوتاست؛بنابراینمقایسهاش
بااورژانسوفوریتهایپزشکی،باتوجه
بللهتفاوتهللایسللاختاریوعملکللردی
صحیللحنیسللت.خدمللات115رایللگان
اسللت؛امللاتعرفللهآمبوالنللسخصوصی
بللرایانتقالزیللر3سللاعتحداقل70
هللزارتوماناسللتوبهگفتهچنللدتناز
خصوصللی آمبوالنللس مدیللران
کانشللهرهایکشللور،هنوزتعرفههای
آنهابراسللاسقیمتهایسللال1392

محاسبهمیشود.

مشــکالت آمبوالنــس خصوصی ها 
چیست؟

خبرنگاریک.یک.پنج،برایاطاعاز
برخیمشکاتموجوددرمسیرخدمات
آمبوالنسهللایخصوصللیدرکشللور،با
مدیللران و کارشناسللان از تللن چنللد

شرکتهایخصوصیبهبحثوگفتوگو
پرداختهاست.

آقللایدبیللری،کارشللناسفوریتهای
پزشللکیوازفعللاالنعرصللهآمبوالنللس
خصوصی،باابرازگایهازاینکهبیشللتر
مللردمبللهآمبوالنسخصوصللیبهعنوان
نللگاه امللوات حمللل بللرای وسللیلهای
میکنندگفت:متأسللفانهبرخیرفتارها
کللهازتعدادانگشتشللماریازپرسللنل
آمبوالنللسخصوصللیسللرمیزنللداین
دیللدگاهمنفیمللردمراتقویللتمیکند.
ویمعتقداسللتدرحللالحاضردیدگاه
مردمنسبتبهگذشللتهبهترشدهاست.
ایشللانافللزود:امللروزهبرخللیازمللردم
خودشللانتقاضایاستفادهازآمبوالنس
خصوصیرادارند؛امابسللیاریازآنها
نیللزدریافتخدمللاتازاورژانس115را
ترجیللح آن بللودن رایللگان دلیللل بلله

میدهند.
ایللنکارشللناسفوریتهللایپزشللکی
آمبوالنللسخصوصیبااشللارهبهاینکه
دربسللیاریازموارد،مردمازهزینههای
ندارنللد اطللاع خصوصللی آمبوالنللس
خاطرنشللانکرد:همینامرسللبببروز
و مللردم بللرای عدیللدهای مشللکات
نیروهللایآمبوالنسمیشللود.دبیریبا
آمبوالنللس مراکللز تمللام اینکلله بیللان
خصوصللی،ازنیروهایمتخصصدراین
رشللتهاسللتفادهنمیکننللدتصریحکرد:
چنیناقدامیظلمدرحقبیماراناست
وبایللدنظارتیقللویوصحیحبرعملکرد
آمبوالنسهللایخصوصیوجودداشللته

باشد.
مدیریــت واحــد، درخواســتی کــه 

فعاالن این عرصه دارند
ویازمسللئوالنآمبوالنللسخصوصی
دراورژانللسکشللورتقاضللاداردکللهبللا
برنامهریزیوهماهنگیبادانشللگاههای
علومپزشکیسراسرکشوردرهراستان
مدیریتیواحدبرایمراکزآمبوالنسهای
تمامللی تللا کننللد تعریللف خصوصللی
شرکتهایخصوصیفعالدراینزمینه
بهترمدیریتشوندوعاوهبرتقسیمکار،
اینمدیریتیکپارچهعاملیبراینظارت
صحیحبراینحوزهباشد.ازهمهمهمتر

بللاایجللادیکمدیریللتمتمرکللز،جلوی
بسللیاریازباندبازیهاوتخلفاتموجود

گرفتهمیشود.
عبدالرضاخلج،مدیریکیازآمبوالنس
خصوصیهایفعالدرجنوبکشور،نیز
بهتشریحبرخیمشکاتوموانعموجود
برسللرراهخدماترسانیآمبوالنسهای
خصوصیبللهبیمارانپرداخللتواظهار
داشللت:عدماسللتقبالمردمازخدمات
آمبوالنسهایخصوصیبااجرایطرح
تحولسامتدراسللتان،عدمهمکاری
بیمارستانهایخصوصیباشرکتهای
بهروزرسللانی آمبوالنسخصوصی،عدم
و خصوصللی آمبوالنللس تعرفههللای
نگهللداری زیللاد بسللیار هزینههللای
آمبوالنسهاوهمچنینعدمپشللتیبانی
بیمههایمکملازهزینههایآمبوالنس،
وی اسللت. کنونللی ازجملللهمشللکات
معتقداسللتمرکزاورژانسسللاالنهتنها
کیفیللتآمبوالنسهللاراچللکمیکند،
درحالیکهبایدبرتماماینموارد،بهویژه
چگونگللیارائهخدمللاتآمبوالنسهای
خصوصیبهمردمنظارتداشتهباشد.

ایشللانبااشارهبهاینکهتعدادبسیاری
ازنیروهللایآمبوالنسخصوصیحداقل
تخصللصالزمدراینزمینهراندارندودر
برخیمللواردتخلفاتینیللزدراینزمینه
سرمیزندبیانکرد:بسیاریازتخلفاتی
کللهمشاهدهشللدهاسللتبللهمسللئوالن
مربوطهاطاعرسانیشللدهامامتأسفانه

پیگیریهایالزمانجامنمیشود.

آمبوالنــس  مراکــز  خودروهــای 
خصوصی فرسوده هستند

آقللایکیوانکهمدیریکیازآمبوالنس
خصوصیهللایفعللالدرشللمالشللرق
کشللوراسللت،ازوجللودآمبوالنسهللای
فرسودهوباالبودنهزینهتأمینوتجهیز
آمبوالنسهللاگایللهداردومعتقداسللت
اگللردراینزمینهتسللهیاتیارائهشللود
میتللواننللاوگانآمبوالنللسخصوصللی
کشللورراتقویتکرد.بللهگفتهویتعداد
در موجللود و فعللال آمبوالنسهللای
کانشللهرهایکشللورپاسللخگوینیللاز
مردمنیستوحتیتعدادنیرویانسانی

نیزکماست.
ویازنبللودنظللارتالزموکافللیبللر
عملکللردآمبوالنسهللایخصوصیابراز
تأسللفکردوگفت:عدمنظارتکافیبر
اینحوزهسللببشللدهاسللتتللاافرادی
سودجوباخریدخودروهایی؛مانندوانت
وونوتجهیللزناقللصآن،وارداینحوزه
شللوندکللههمیللناقدامللاتسللبببروز
مشللکاتونارضایتیهایمردمیشده

است.
مافیــای ایجاد شــده ناشــی از خالء 

قانون و عدم نظارت کافی است
کیللوان،مافیللایایجادشللدهدرحوزه
آمبوالنسهایخصوصی خدماترسانی
راناشللیازنبللودقانللونمناسللبدراین
زمینهمیداندومیگوید:اگراتحادیهای
درسطحکشورویادراستانها،باعنوان
خصوصللی آمبوالنسهللای اتحادیلله

تشکیلشللودکهبانظارتدانشگاهعلوم
پزشللکیفعالیتکندبخللشعمدهایاز

اینمشکاتبرطرفخواهدشد.
علیرغللماینکهبراسللاسبنللدچهارم
آمبوالنسهللای آیینناملله سلله مللاده
خصوصی،بهصراحتخللروجآمبوالنس
ازمراکزخدمللاتآمبوالنسخصوصیو
تردددرسللطحشللهربدونداشللتنبرگه
ماموریللت،بللادرجزمانمشللخصبرای
گاه امللا اسللت ممنللوع بیمللار انتقللال
دیدهشللدهازاینوسللیلهدرمسیریجز
اسللتفاده بیمللاران بلله خدماترسللانی

میشود.
تعرفه خدمــات آمبوالنس خصوصی 

ضمن به روز شدن ابالغ شده است
دربللارهتمامللیاینمشللکاتبادکتر
آمبوالنللس اداره رئیللس ولللیزاده،
خصوصیاورژانسکشللور،بللهگفتوگو
پرداختیللم.ویدراینبللارهگفت:مجوز
را خصوصللی آمبوالنسهللای تمامللی
دانشللگاههایعلللومپزشللکیمیدهدو
تمامللی طبللی معاینلله کارت صللدور
آمبوالنسهللابللرعهللدهدانشللگاهعلوم
پزشللکیاسللتوتنهاآمبوالنسهاییکه
ایللنکارترادارنللدمیتواننللدفعالیللت
کنند.آمبوالنسهاازنظللرکیفیبهچند
دستهA،Bوcدستهبندیمیشوندکه
تعرفهخدماتآنهاازچندسللالگذشته
تاکنونیکسانبودهاست؛ازاینروبخش
عمدهایازآنهللاانگیزهایبرایتقویت
آمبوالنسهللایخللودندارند.بللههمین
خاطرازتاریخ14دیماهامسللال،برای
نخسللتینبللارتعرفللهخدمللاتتیپهای
بللا و متفللاوت آمبوالنسهللا، مختلللف
رقمهللایمشللخصتعیینواباغشللد.
ولللیزادهمعتقللداسللتبهتریللنراهکار
مشللکات تمامللی شللدن برطللرف
آمبوالنسهایخصوصللیبهمنظورارائه
خدمللاتبهتروتحققحقوقخودشللان،
ایجادیکدیسللپچواحدبرایآنهاست.
ازسللویدیگربایدآئیننامههللاوقوانین
موجللودبازنگللریشللودوزمانللیکهاین
دیسپچراهبیفتدتوزیع،کنترل،نظارتو
رضایتسللنجیبیمارانبسللیارراحتتر

انجامخواهدشد.

کنگره هفتم هم از راه رسید 
هفتهسومدیماه،هفتمینکنگرهسامتدربایاو
حوادثراسللالنغرضیبیمارسللتانمیادباخودبه
همراهداشللت.اینکنگرهدرحقیقللتیکمیعادگاه
دوسللاالنهاسللتکللههمللهدسللتاندرکارانمدیریت
سللامتدربایللاراگردهممللیآوردتاضمللناینکه
آخریندسللتاوردهایعلمیمربوطبللهاینحوزهرابا
همتبادلکنند،یکجورهاییهمبرنامههاواقداماتی
کهدرآیندهقراراسللتدراینحوزهاتفاقبیافتدرااز
زبانمسئولینودستاندرکارانبشنوند؛تابتوانندبا
دانستنایناستراتژیهابرنامههاییکهدرسالهایی
آیندهقراراستاتفاقبیافتدرابابرنامههایمحلیهم
گامکنندوکلحوزهسامتبحرانرایکدستبکند؛
همبهلحاظبحثهایعلمیهمبحثهایاجراییو
برنامههایللیکهقراراسللتپیادهبشللود...بهاینامید
رویصندلیهایسالنمینشینمکهحاصلایندور
همیهافقللطبللرایمسللئولیندیدوبازدیدسللالیانه
نباشللد؛بلکهحداقلبشللودجانیکنفرراباآموزش

استراتژیهایسامتنجاتداد.
بسیج جامعه پزشکی متولی یک رویداد ضروری
مقولهسامتدربایاوحوادث،بعدازپیشامدهای
ناگللوارطبیعیوغیرطبیعیودستسللازبشللر،جزء
اولینومهمترینآنهااست.رسیدگیبهمصدومینو
مجروحیللنحادثه،پیشللگیریازشللیوعبیماریهاو
بازتوانللیو آسللیبهایبیشللتر،مدیریللتاجسللاد،
از حادثلله بازمانللدگان از حمایتللی درمانهللای
ضروریتریللنومهمتریننیازهایسللامتجامعهدر
حللوادثوبایااسللت.سللالهایگذشللتهماشللاهد

و زلزللله،جنللگ قبیلللسللیل، از بزرگللی حللوادث
درگیریهللایزیللادیبودهایللم،بنابراینالزماسللت
جامعهسللامتوپزشکیدراینزمینهکامًاتوانمند
باشللدومتناسللبباحجللمنیازهاووسللعتحوادث،
ازلحللاظعلمللیومدیریتیتواناییهایخللودراارتقا

دهد.
بللرهمیناسللاسبسللیججامعهپزشللکیبللادرک
اهمیتاینمقولهکهدرکشورموردغفلتبودهاست،
ازسللال1382اقدامبهبرگزارییکنشستعلمیبا
محوریتمدیریتبحرانوبیشتردرزمینهسامتدر
بایللاوحللوادثنمودهاسللتکللهدومینباردرسللال
1383همزمانبازلزلهبمبرگزاروبعدازآنقراربراین
گذاشتهشدهردوسالیکباربرگزارشود.اینکبعد
ازگذشت12سالازاجرایاولینکنگره،امسالنیز
کنگرههفتمباشعارهمکاریوهماهنگیبینبخشی
برگزارشد.تفاوتآنباسایرکنگرههادرایناستکه
درکنللاراینکهبهروزترینمباحللثعلمیدنیادراین
حوزهبللهبحثوتبادلنظرگذاشللتهمیشللود،نتایج

عملینیزازآنموردبهرهبرداریقرارمیگیرد.
از اولین کنگره تا هفتمین کنگره

اولیللنکنگرهسللامتدرحوادثوبایللادرحالی
برگزارشدکهبههیچعنوانپروتکلیدرزمینهاسکان،
تغذیه،مسائلامنیتیدرمواجههبابحراندرآنوجود
نداشللت؛بهعنوانمثالاگربحراناتفللاقافتادبهچه
شکلیودرچهمکانیاسکانمردمانجامشودیااینکه
تغذیللهدرسللاعاتپسازوقللوعبحرانچللهتفاوتیبا
روزهایبعدیداشتهباشد.مابهانتظارنشستهایمکه
ببینیمبعدازگذشللت12سللالرویهنظامسامتدر

مقابلهبابحراندرکشورمانبهچهنحویخواهدبود؟
کشللوریکههمیشللهآبسللتنحوادثمختلللفبوده
اسللت؛ولیباوجودداشللتنامکاناتونیروهایهای
انسللانیزبده،همیشللهدربحرانهاییکهیقهجامعه
پزشللکیونظامسللامترامیگیردیللکجایقضیه
میلنگدوموقعبحرانهمهتقصیررابرگردندیگری

میاندازند.
شعار کنگره هفتم هماهنگی و انسجام بود

ایللنسللوالدرذهنهمللهمردمنقشبسللتهکهچه
زمانللیمدیریتبحللران،مدیریتللییکسللاندرنظام
سامتخواهدداشت؟شعارکنگرههفتمهماهنگی
وانسللجاماسللت.حللاالبایللددیللدچنللددرصللداین
هماهنگیدرعالمواقعیتمحققخواهدشد؟اینرا
بایددربزنگاهحادثههابهانتظارنشست.تفاوتاصلی
اینکنگللرهباکنگرههللایقبلرامیتللواندرتاش
برایعمقبخشللیبیشترعلمیونیزدقتدرانتخاب
مخاطبینوتوجهبهمخاطبخاصونیازهایعلمیو
عملیاتیایشللاندانسللت.تمرکزبرجللذبمخاطبین
واقعی،ارتقایچشللمگیرکیفیللتبرنامههایعلمی،
کاهللشحجللمبرنامههللاوسللخنرانیهایکللماثللر،
صرفهجویللیوکاهللشهزینههللایاجرایللیزائللدو
انعکاسوسللیعرسللانهایازدیگرمواردیاستکهدر
ایللنکنگللرهبیشللترازدورههللایقبلللمللوردتاکید
قرارگرفتهانللد.مدیریللتجامعسللامتدرحوادثو
بایللا،انسللجاموهماهنگیدرمدیریتسللامت،در
حللوادثوبللای،چالشهللاوراهکارهللا،مشللارکت
اجتماعی،مدیریتجامعهمحللور:تابآوری،فرهنگ
مشارکتوهمکاری،تلفیقرویکردکاهشخطربایا

درسیاستهاوبرنامههایحوزۀسامت:چالشهاو
راهکارها،مشللارکتبینالمللیدرسللامت،جایگاه
اخاقدرهماهنگیوهمکاریدرسللامت،فرهنگ
از پیشللگیری و ایمنللی ارتقللای رویکللرد و ایمنللی
مصدومیتها،سللامتدرحوادثمرتبطباتغییرات
اقلیمللی:چالشهاوراهکارها،تعهللدوکاهشخطر
بایاونقشفناوریهاینویندرسامتدرحوادثو
بایامحورهایهفتمینکنگرهسللامتدرحوادثو

بایاراتشکیلمیدهد.
حضور کمیته تاب آوری و مشارکت مردمی برای 

نخستین 
کنگرههفتمبرایاولینبارحضورکمیتهتابآوریو
مشارکتهایمردمیراهمبهخوددیدهبودتابهطور
اختصاصیبهشناسللاییتهدیدهللاوفرصتها،برای
حلمشللکاتیکهسللدراهمدیریتمشللارکتمردم
محوربپردازد.مدیریتبحرانماننداقیانوسللیاست
کهعمقآنخیلیزیادنیستاماوسعتزیادیدارد؛
بههمیندلیلبایددرقسمتهایمختلفتخصصها
وآگاهیهللایحداقلیبللهوجودبیایدتللاهماهنگی
اعضابللایکدیگردرمدیریتبحرانایجادشللودکهبه
طبعخروجیاینانسللجامدررفعمشکاتمردم،در
مواقللعبحللراننمودپیللدامیکند.کنگللرههفتمهم
پنلهاوکارگاههایمختلفیرابهخوددید.خیلیها
آمدندحرفهایقشللنگیزدنللد،بحثهایجذابو
چالشبرانگیزاماماهفتمینکنگرهسامتدربایارا
بهاینامیدترکمیکنیمکهدیگرباییدامنمردمرا
نگیللرد؛یااگربگیردتنهاهمانباباشللدورنجهمان

با...

مدیریت  ســازمان  تأســیس 
بســیج  دســتاورد  بحــران 

جامعه پزشکی

رئیس اداره آمبوالنس خصوصی اورژانس کشور:

به دیسپچ واحد برای مراکز آمبوالنس خصوصی نیازمندیم

حادثه خبر نمی کند؛ بزنگاه ها را مدیریت کنیم
گزارشی از آنچه در کنگره هفتم مدیریت سالمت در بالیا گذشت

گزارش علمی
ژیال تختی |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

روزنامه نگار

گزارش تحلیلی

طاهره کریمی خرمی|||||||||||||||||||||||||||||||||||
روزنامه نگار
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قدردانی وزیر بهداشت از مدیریت پایگاه های اورژانس گناباد
مدیرروابطعمومیمرکزاورژانس115گناباد:دکترهاشللمیدردیداریکهباحضورمهندسموهبتی،معاونبرنامهریزی،هماهنگیوامورحقوقیوزارت
بهداشللت،درمانوآموزشپزشللکیواعضاهیئترئیسللهدانشللگاهعلومپزشللکیگنابادبرگزارشللد،دکترهاشللمیعملکردایندانشللگاهرادرحوزهمدیریت
پایگاههایاورژانسجادهاینمونهبسللیارخوبیعنوانکردکهبرایحلمشللکاتاینحوزه،ضروریاسللتتادرسطحهمهدانشگاههاوپایگاههایاورژانس
کشوراجراییشود.همچنیندکترهاشمیدربارهراهاندازیاورژانسهواییگنابادگفت:باتوجهبهاینکهاحداثپایگاهاورژانسهواییگناباد،جزسطحبندی

اورژانسهواییکشوراست،مساعدتمالیدرخصوصتأمینبخشیازهزینهآنصورتخواهدگرفت.ایندیدارسهشنبه15دیماهبرگزارشد.
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تاکنون در حال و هوای استرس و سختی شغل 
ش��ریف مان قلم فرسایی بسیار شده و کم مطالب 
خص��وص  ای��ن  در  انتق��ادی  و  طن��ز  و  ج��دی 
نخوانده ایم؛ اما به یک نکته مهم و اساس��ی توجه 
چندانی نداش��ته ایم، قس��متی از ش��غل مان که 
ش��اید اس��ترس زاترین چهره اورژانس و خدمات 
پزش��کی باش��د، مس��ائل حقوقی و نکات قانونی 
اس��ت! حال یک س��ؤال که من از ش��ما خواننده 

گرامی دارم:
احضار شدن از سوی واحد کنترل کیفیت مرکز 
مدیریتی که در آن در حال خدمت هستید چقدر 
برای ش��ما تنش زاست؟ قطعًا در چنین شرایطی 
اس��ترس بس��یار ش��دید و نگرانی تان بیش ازحد 
خواهد بود؛ تصور کنید این احضار از سوی واحد 
کنت��رل کیفیت ج��ای خود را به احضار از س��وی 
دادگاه و مراج��ع قضای��ی بده��د، این اس��ترس 
چندی��ن برابر خواهد ش��د؟ ب��رای این که چنین 

شرایطی را تجربه نکنیم چه باید کرد؟
ب��رای پیش گیری از چنین موقعیت هایی عمل 
ک��ه  مقررات��ی  و  س��ازمانی  اس��تانداردهای  ب��ه 
وضع ش��ده بهتری��ن و هوش��مندانه ترین بخش از 
رفتار حرفه ای است. قانون شمارا ملزم می سازد 
ت��ا در مقابل س��ایرین، صرف نظ��ر از فعالیتی که 
انج��ام می دهید ب��ه طریقی معی��ن و قابل تعریف 
عم��ل کنی��د ت��ا ضم��ن کاه��ش احتم��ال خطا و 
سلیقه ای رفتار کردن راهی برای دفاع از هرگونه 
اقدام سو از سوی دریافت کنندگان خدمات شما 
ب��ه  موردنظ��ر  اس��تانداردهای  ش��ود.  گرفت��ه 
روش های گوناگونی وضع می شوند، از آن جمله 
تحقیق��ات پزش��کی منتشرش��ده، آداب و س��نن 
محلی، قوانین وضع ش��ده، فرمان های مذهبی، 
مق��ررات اجرایی را می توان نام برد. برای این که 
مطمئن باشید در حرفه تان بدون احتمال تخطی 
از قان��ون به فعالیت تان ادامه دهی��د ابتدا باید با 
اس��تانداردهای وضع ش��ده در حیطه شغل خود 
آش��نا شوید به گونه ای  که تمام بایدها و نبایدها را 
بدانی��د. البته ذکر ای��ن نکته همین ج��ا ضروری 
اس��ت که این در ش��غل ما و هر ش��غل و حرفه ای 
باید به گونه ای طرح ریزی ش��ود ک��ه در وهله اول 
واقع بینانه و منطقی باش��د تا فشار غیرمنطقی به 
کارکنان وارد نیاورد. چه بسا که همین فشارهای 
غیرمنطقی خود منش��ا بروز خطا و عاملی باش��د 
ملزوم��ات  از  بس��یاری  س��هل انگاری  ب��رای 
مراقبت های اورژانس��ی! آن چه مس��لم اس��ت با 
توج��ه ب��ه اس��تانداردها مفه��وم عمل ب��ه وظیفه 
می تواند تعاریف و تعابیر متعددی داش��ته باش��د 
ای��ن اس��ت ک��ه  ول��ی نکت��ه مه��م و قابل تأم��ل 
اس��تانداردهای ش��فاف و آگاهی کام��ل در مورد 
م��وارد قانونی می توان��د به خودی خ��ود تا حدود 
زیادی اس��ترس و تنش های ناشی از یک شکایت 
بج��ا یا نابج��ا را کاهش ده��د. عالوه ب��ر بایدها و 
نبایدها ک��ه به عنوان قانون از آن ها یاد ش��د همه 
کارکن��ان حوزه درم��ان مس��ئولیت های اخالقی 
معین��ی نی��ز دارن��د؛ این مس��ئولیت ها ش��امل: 
مس��ئولیت در قب��ال خ��ود، هم��کاران، جامعه و 
بیمار اس��ت. اخالقی��ات به حوزه ه��ای عملکرد، 
رفتار، انگیزه و ش��خصیت و چگونگی ارتباط این 
عوامل با مس��ئولیت های تکنسین های اورژانس 
مرب��وط می ش��ود. طب��ق تعریف��ی ک��ه در کت��اب 
آم��ده اس��ت: اخالقی��ات  اورژانس ه��ای طب��ی 
اصولی هس��تند که نحوه رفتار و س��لوک را ازنظر 
معن��وی به گون��ه ای  قابل قبول تعیی��ن می کنند. 
ناتوان��ی در حف��ظ اس��تانداردهای قانون��ی و ی��ا 
اخالق��ی ممک��ن اس��ت باع��ث اتهام ش��خصی و 
قضای��ی ب��ه تکنس��ین ها و س��ایر کارکن��ان حوزه 
مراقبت ه��ای درمان��ی ش��ود؛ بهتری��ن حمای��ت 
قانونی انجام یک ارزیابی مناسب و ارائه مراقبتی 
بدون خطر، مؤثر و مناس��ب همراه با ثبت دقیق و 
کامل اس��ت؛ بنابراین با داش��تن دان��ش به روز و 
آگاهی از قوانین و استانداردهای درون سازمانی 
می توانیم از بروز ش��کایت ها و تحمل استرس آن 
جلوگیری کنیم. قصد داریم در شماره های بعد با 
بازخوانی پرونده هایی از ش��کایت های طرح شده 
در مراجع قضایی علیه کارکنان درمان، بیشتر به 
اس��تانداردها و بایدها و نبایدهای قانونی ش��غل 

پرارزش و پرزحمت مان بپردازیم.

یک  ضرب المثل قدیمی میگه »حادثه خبرنمیکنه« 
بنابراین بایدمراقب س��المتی خود باش��یم. تکنسین 
بایددرتمام زمینه هاازخودشان  فوریت های پزش��کی 
مراقب��ت کنند تا بتوانند به دیگ��ران بهترین خدمات 
رابرسانند. درمراقبت ازبیماری هاوصدمات بحرانی، 
عوامل وشرایط بس��یاری وجوددارندکه می توانند در 
توانایی تکنس��ین هابرای معالجه بیمارمداخله کنند. 
یک��ی ازآن-هاآمادگ��ی جس��مانی مناس��ب، هن��گام 
مواجه��ه باصحنه ه��ای پرخط��ر و بحرانی اس��ت؛ که 
بصورت کلی علم و تجربه و توانایی جس��مانی وی به 
بوته آزمایش گذاش��ته می ش��ود. س��المتی وآمادگی 
جسمانی مناسب درتکنس��ین هابرای انجام عملیات 
EMS حیات��ی اس��ت. خط��رات احتمال��ی بس��یاری 
ازجمله بی توجهی فردی، ع��دم آمادگی بدنی الزم، 
تهدیده��ای محیط��ی و انس��انی وج��ود دارن��د ک��ه 
س��المتی ش��ما را تحت تاثیر قرار می دهند. این یک 
واقعیت اس��ت ک��ه تکنس��ین ها اگرازلح��اظ علمی و 
تجرب��ی درباالتری��ن س��طح هم قرارداش��ته باش��ند، 
درغیاب آمادگی جس��مانی مناس��ب نمی توانند این 
سطح علم وتجربه رابه نمایش بگذارند و حتی ممکن 
اس��ت خودش��ان دچارآس��یب جسمی ش��وند. تصور 
کنی��م س��اعت 10 صبح یک روززمس��تانی و س��رد به 
عن��وان ک��داول ب��ه ماموریت تص��ادف دو خ��ودروی 
س��واری 96_10 ش��ده ایم. یک��ی ازخودروه��ا پ��س 
ازبرخ��ورد ب��ا خ��ودروی مقاب��ل در دره ای ب��ه ارتفاع 
حدود 15 متر گرفتار شده. صحنه 8 مصدوم دارد که 
4 نفر تریاژ قرمز،2 نفرزرد،1 س��بز و 1 مشکی دارند. 
با بی س��یم به مرکز اعالم می کنیم که به 3 کدکمکی 
نیازداریم. و مرکز در پاس��خ می گوی��د: تمام کدهای 
پایگاه های مجاور ماموریت هستند و حضور اولین کد 
کمک��ی حداقل 30 دقیقه زمان می ب��رد. حاال دونفر 
تکنسین هس��تیم و 4 مصدوم که نیاز به کمک فوری 
دارن��د.2 مصدوم که تریاژ تاخیری دارند و 2 نفردیگر 
نیاز به کمک فوری وتاخیری ندارند. وضعیت قرمزها 
این گون��ه اس��ت: راننده خودرویی ک��ه در دره داخل 
ماش��ین گیرکرده و دچارآس��یب س��روگردن وس��ینه 
ش��ده ب��ا GCS:8 که هم��کاران آتش نش��انی وهالل 
احمردرح��ال آزادس��ازی ف��وری اوهس��تند، )چراکه 
احتم��ال نش��ت بنزین هس��ت( باید جه��ت اقدامات 
درمانی مناس��ب به آمبوالنس که درفاصله 60 متری 
ازصحن��ه پارک ش��ده انتقال یاب��د. در صندلی عقب 
همان خودرو مصدومی گیرافتاده که ازلحاظ تنفسی 
دچارمشکل اس��ت و فورا باید لوله گذاری داخل نای 
انجام ش��ود. به گفته هم��کاران، آزادس��ازی وی 15 
دقیقه زمان می برد وتکنس��ین باید درهمان وضعیت 
ب��رای لوله گذاری اق��دام کند. در خ��ودروی دیگر که 
وس��ط ج��اده واژگ��ون ش��ده، مصدوم��ی داری��م که 
دچارشکستگی استخوان هر دو ران شده وخونریزی 
فعال دارد و مس��تعد شوک می باشد. سنگین وزن به 
نظر می رسد. چون خودرو وسط جاده واژگون شده و 
درمع��رض صدمات ثانوی��ه قرار دارد باید آزادس��ازی 
امن��ی  مح��ل  ب��ه  مص��دوم  و  ش��ود  انج��ام  س��ریع 
درکنارآمبوالنس انتق��ال یابد. آخرین مصدوم بچه 2 
ساله ای است که بیهوش است، با 8 تنفس در دقیقه 
و نبض کاروتید بس��یارضعیف که نیازب��ه CPR دارد. 
چگون��ه ای��ن صحنه راباای��ن مصدومی��ن و در حضور 
جم��ع زیادی از م��ردم که انتظار کمک رس��انی فوری 
ودقی��ق دارن��د، مدیریت کنی��م تا کد کمکی برس��د. 
واضح اس��ت ک��ه درنبودآمادگی جس��مانی مناس��ب 
حت��ی به یکی از مصدومین تری��اژ قرمز هم نمی توان 
امدادرس��انی کرد؛ بنابرای��ن اگراهمیت این موضوع 
رادرک می کنی��م بای��د ب��ه دنب��ال کس��ب آمادگ��ی 
موثرت��ری  نح��و  ب��ه  بتوانی��م  ت��ا  باش��یم  جس��مانی 
بااس��ترس های ش��غلی روبروش��ویم وش��اهد بهترین 
کیفی��ت درارائ��ه خدمت به مردم باش��یم؛ که عبادت 
ب��ه  را  بش��ارت  ای��ن  نیس��ت.  خل��ق  خدم��ت  بج��ز 
تکنسین های عزیز می دهم که قطار ورزش وآمادگی 
جس��مانی اورژانس ب��ا برگزاری مناس��ب اولین دوره 
خزرآب��اد  در  اورژان��س  کارکن��ان  ورزش��ی  المپی��اد 
وتش��کیل کمیت��ه ورزش اورژان��س کش��ور ش��روع به 
حرک��ت ک��رد. ب��ه دس��تور جن��اب دکترصاب��ری نی��ا 
درت��الش ب��رای گ��ردآوری کت��اب »ورزش وآمادگی 
جسمانی دراورژانس« هستم. الزم به ذکراست برای 
رس��یدن به این مهم، دیده ش��دن واحد تربیت بدنی 
درچ��ارت س��ازمانی ض��روری ب��ه نظ��ر می رس��د که 
درآینده ای نزدیک با س��ازمانی ش��دن اورژانس این 

هدف محقق می شود.

t با سالم خدمت وزیر محترم. خداوند را شاکرم 
روزی رسید که حاصل تالش ها وپیگیری های بی 
وقف��ه همکاران به ثمر نشس��ت واین خبر مس��رت 
بخ��ش تصویب تش��کیل س��ازمان مل��ی اورژانس 
کش��ور به جامعه اورژانس اعالم ش��د ودل پرسنل 

�����������������������������������������������������������زحمتکش اورژانس شاد گشت.
t باسالم وعرض ادب . بنده نیز به نمایندگی از 
طرف پرس��نل اورژانس اس��تان اردبیل برداش��ته 
ش��دن گام��ی مه��م در جه��ت تحق��ق آرمان های 
یعن��ی تش��کیل س��ازمان  اورژان��س  غیورم��ردان 
اورژانس را به تمامی عزیزان تبریک عرض نموده ، 
و  کش��ان  زحم��ت  تمام��ی  ب��ه  نباش��ید  خس��ته 

�����������������������������������������������������������تالش گران این عرصه دارم.
اینجان��ب از طرف همکاران خ��ودم در اورژانس 
115زرین دشت  استان فارس  از تمام دست اندر 
کاران در تشکیل سازمان اورژانس صمیمانه تشکر 

�����������������������������������������������������������می کنم.
t س��الم. با تشکر از تمام زحمات افرادی که در 

پی س��ازمانی شدن اورژانس کش��یده اند. انشالله 
وضعی��ت دریافتی و رفاهی پرس��نل بهب��ود یابد و 
هم��کاران عزیز در خدمت رس��انی به هموطنان با 
شوق و ذوق بیشتری تالش کنند. محمدی پرسنل 

�����������������������������������������������������������اورژانس گلستان.
t ب��ا س��الم خدم��ت وزیر محت��رم. امی��دوارم با 
س��ازمانی ش��دن اورژانس خیلی از مشکالت حل 
بش��ه. این ک��ه دیگه ما ب��ه عنوان نیروی ش��رکتی 
نباشیم و با 10 تا ش��یفت 1 تومان حقوق بگیریم. 

�����������������������������������������������������������پرسنل شرکتی زنجان
t با عرض سالم خدمت وزیر محترم و مسولین 
اورژان��س کش��ور . تمام��ی پرس��نل اورژانس کرج 
سپاس��گزار زحم��ات و دع��ا گ��وی ش��ما عزی��زان 
هس��تند. انشاا... با طرح س��ازمان شدن اورژانس 
هم��ه یکدس��ت و ه��م دل بی��ش از پیش ب��ه مردم 
خدم��ت کنیم و دیگر ش��اهد تبعیض بی��ن نیروی 

�����������������������������������������������������������شرکتی و پیمانی و رسمی نباشیم.
t اینجانب به نمایندگی از پرس��نل فوریت های 
پزشکی استان اصفهان با ارج نهادن به این طرح، 
تصویب سازمان اورژانس، موفقیت روزافزون کلیه 
پرسنل 115 ایران زمین را از خداوند منان مسالت 

�����������������������������������������������������������دارم.
t سالم. با تش��کر از افرادی که در پی سازمانی 

ش��دن اورژان��س زحمت کش��یده ان��د. انش��اءا... 
وضعی��ت دریافت��ی و رفاهی پرس��نل بهب��ود یابد. 

�����������������������������������������������������������اورژانس مازندران-قائم شهر
باس��الم و خداق��وت  وی��ژه ب��ه مس��وولین وتمام 
کس��انی ک��ه در س��ازمان ش��دن اورژان��س نق��ش 
داش��تند. تبریک به هم��ه هم��کاران. از اورژانس 

�����������������������������������������������������������ایالم.
t ضمن عرض تبریک و خسته نباشید. از طرف 

پرسنل مشهد مقدس دس��ت یابی به این امر مهم 
س��ازمان ش��دن رو مجددا تبری��ک و تهنیت عرض 
مینمای��م و از تک تک عزیزانی که گامی در احقاق 
حقوق پرس��نل اورژانس بر داشته و میدارند کمال 

�����������������������������������������������������������سپاسگزاری رادارم.  
t س��الم وزیر محترم. خواهشمندم درخصوص 

پرداخت پاداش به تکنس��ین هادرمراس��م اربعین 
درمرزمه��ران وس��فربه کربالک��ه توس��ط اورژانس 
تهران وایالم وعده داده ش��ده است اقدامی انجام 

�����������������������������������������������������������دهید. از کرمانشاه به نمایندگی از کل کشور 
t س��الم. لطفا پیگی��ری کنید که چرا پرس��نل 

اورژانس115 مازندران از اول امس��ال هنوز کارانه 
نگرفتن��د. آخری��ن اضافه کار را  ش��هریور گرفتیم. 
پول لباس سال گذشته و امسال را هنوز نگرفتیم. 
قانون بهره وری را با وجود اینکه مجلس مدتهاست 
که تصویبش کرده هنوز در مازندران اجرایی نشده 
است. پول غذا چند ماهه که نگرفتیم. من از شما 
خواهش می کنم این درد ما را به گوش مسئولین 

�����������������������������������������������������������برسانید. 
t س��الم خسته نباش��ید.من پرس��نل اورژانس 

115 گیالن هس��تم.یه خواهش از ش��ما دارم.این 
ج��ا وضعی��ت پرداخت��ی کاران��ه پرس��نل بس��یار 
نامطلوب است.طوری که تمامی پرسنل ناراضی و 
ش��اکی هس��تند.تا فرودی��ن امس��ال م��ا دریافتی 
کارانه م��ان ص��دو پنجاه توم��ان بود.ولی امس��ال 
اردیبهش��ت و دویس��ت و هفت��اد به تمام پرس��نل 
دادند.و بقیه طلب مان را هم از اردیبهشت تا امروز 

ندادند.لطفا پی گیری کنید و در ماهنامه اورژانس 
�����������������������������������������������������������ذکر کنید.ممنون

t ب��ا س��الم و ع��رض ادب خدمت جن��اب اقای 
دکتر هاشمی،از پرس��نل اورژانس 115هستم در 
ش��هر م��ا مش��کل امکان��ات رفاه��ی در پایگاه��ا 
داریم٬کارانه و ماموریت ها را دیر و کم می دهند از 
ساعت اضافه کار زده  میشود٬ و متاسفانه از حق ما 
�����������������������������������������������������������زده  میشود٬خواهشمند است که رسیدگی کنید. 

از  پزش��کی  فوریت ه��ای  سالم.کارش��ناس   t

همدان هستم. متاس��فانه 3 سال است که طرحم 
تم��ام ش��ده و بیکارم.در چند س��ال اخی��ر به تمام 
قس��مت ه��ای وزارت بهداش��ت مج��وز دادند جز 
اورژان��س؛ چط��ور بهی��ار ج��ذب م��ی ش��ود ولی 

�����������������������������������������������������������تکنسین اورژانس نه.
t با عرض سالم. در رابطه با وضعیت اشتغال و 
شرایط رش��ته فوریت های پزشکی خیلی مشکل 
داریم. بنده االن کارش��ناس فوریت های پزشکی 
هستم و سربازی رفته ام در حال گذارندن طرحم؛  
متاس��فانه از لحاظ بازارکار اص��ال وضعیت خوبی 
نداری��م و هیچ توجه ای به این رش��ته نمی ش��ود. 

�����������������������������������������������������������لطفا رسیدگی فرمایید. از کرمانشاه. 
t با سالم. تنها ارگانی که این فارغ التحصیالن 
در ح��ال حاضر درص��ورت اس��تخدامی میتوانند 
ج��ذب ش��وند همی��ن اورژان��س 115اس��ت ک��ه 
متاس��فانه هن��گام اس��تخدامی تمام رش��ته های 
پیراپزش��کی اعم از پرس��تاری و هوش بری و اتاق 
عمل و حتی جدیدا رشته امداد سوانح هم شرکت 
م��ی کنن��د. ای��ن درحالی اس��ت ک��ه تع��داد فارغ 
التحصیالن بیکار رش��ته فوریت های پزش��کی در 
مقط��ع کاردانی و کارشناس��ی زیاد اس��ت. به کار 
گیری نیروهای غیر متخصص به علت کمبود نیرو 
ب��ه صورت اضاف��ه کار مانند بهیار های ش��اغل در 
سایر ارگان ها که اصال آشنایی با اورژانس و فوریت 
های پزشکی ندارند به علت سن باال و عدم آموزش 
کافی باعث پایین آوردن س��طح خدمات و کیفیت 
اورژانس و دید مردم نسبت به اورژانس شده اند. از 

�����������������������������������������������������������کرمانشاه
t سالم وزیر محترم. لطفادرخصوص محرومیت 

کارکنان قراردادی که از فوق العاده شغلی و برخی 
مزای��ای دیگربرخوردارنیس��تند پیگی��ری کنی��د. 
باتش��کر. جمعی از کارکنان قراردادی تبصره 3 .  

�����������������������������������������������������������اورژانس کرمانشاه.
t باسالم. اینجانب پیام آوربهداشت شهرستان 
تربت حیدریه هس��تم که دانش��گاه علوم پزش��کی 
ترب��ت حیدری��ه ازدادن هرگونه ح��ق تغذیه و فوق 
العاده نوبت کاری ازما دریغ کرده است. همچنین 
نرخ اضافه کاری ما را بر اساس نرخ مصوب حساب 

�����������������������������������������������������������نمی کنند. لطفادرصورت امکان پیگیری کنید.
t ب��ا س��الم. تبری��ک خدم��ت ش��ما و تمام��ی 
همکاران بابت سازمان ش��دن اورژانس. فقط یک 
س��وال این میان هس��ت که قصد از سازمان شدن 
اورژانس چیست؟ نکند قصد مسئولین از سازمان 
کردن اورژانس، واگذاری به بخش خصوصی باشد 
که در این صورت مش��کالت ما چند برابر می شود 

�����������������������������������������������������������باز هم تشکر. جمعی از همکاران گرمسار.
t سالم وخسته نباشید خدمت همه همکاران 

انشاا... تاسیس سازمان اورژانس ملی هر چه زود 
تر اتفاق بیفتد و این اتفاق میمون راصمیمانه به همه 
همکاران��م در تمام ایران تبریک عرض می نمایم. با 

تشکر جمعی از همکاران اورژانس زاهدان.
t باعرض سالم وخسته نباشید. یوسفی هستم 
ازبیرجن��د. چند مدت بیش با مراجعه به اداره کار 
مبنی برسختی کار 115 باکتابچه ای مواجه شدم 
ک��ه درآن خیلی از مش��اغل در رتبه های مش��اغل 
س��خت بود مثل دباغی. ولی اسمی از 115نبود. 
آقای وزیر گناه زن وبچه ما چی هست که همسر و 
پدرشان این ش��غل رادارند وحق آن ها باید ضایع 
ش��ود؟ خواهشا دس��توری فرمائید تا فعالیت های 
ش��بانه روزی ما در سرما وگرما دیده شود و ما جزء 

�����������������������������������������������������������مشاغل سخت محسوب شویم. باتشکر
t سالم به آقای وزیر. اینجانب پرستار شاغل به 

صورت رس��می در اورژانس 115 شاهرود هستم و 
در پای��گاه ج��اده ای مش��غولم. پای��گاه از مرک��ز 
شهرس��تان 105 کیلومتر فاصله دارد و دانش��گاه 
عل��وم پزش��کی ش��اهرود از پرداخت هزین��ه ایاب 
وذه��اب امتناع می کند. اینجانب و بقیه همکاران 
با وس��یله شخصی و یا آژانس  به محل خدمت می 
رویم. که این کار هزینه زیادی را بر دوش پرس��نل 
تحمیل م��ی کند. لطفا در ای��ن خصوص پیگیری 

�����������������������������������������������������������الزم را مبذول فرمایید. 
ش��رکتی  نباشید.پرس��نل  سالم.خس��ته   t

اورژانس خراس��ان جنوبی به مدت س��ه ماه کارانه 
دریاف��ت نکردند. گفته اند به ش��رکتی ه��ا کارانه 
تعلق نمی گیرد. نیروی شرکتی باید 15روز درماه 
ش��یفت بدهد و نیروی ق��راردادی10روز. اونوقت 
حقوق قراردادی ها بازم بیشتر از شرکتی هاست. 

�����������������������������������������������������������لطفا بررسی کنید. باتشکر
t سالم و خسته نباشید.لطفا به گوش مسؤلین 

محت��رم برس��انید فکری ب��ه حال تکنس��ین های 
طرحی که زم��ان طرح اختیاری  آن ها رو به اتمام 
هس��ت، کنن��د .از اول اس��فند امس��ال م��ا بی��کار 

�����������������������������������������������������������میشویم.لطفا پی گیری کنید. از زنجان.
t س��الم آقای وزیر؛ از پایگاه اورژانس جاده ای 

که��ورک ؛آخری��ن پایگاه زاه��دان به س��مت بم و 
کرمان مزاحم حضرت عالی می ش��وم ؛ جایی که 
غیر از شن و ماسه و ریگ و پشه و مگس و بوی بد و 
گرمای 65 درجه در تابستان و بی لطفی بعضی از 
مسئوالن چیزی شامل حال ما نشده؛ اگر امکانش 
وزارت  از  مس��تقل  نه��ادی  را  اورژان��س  هس��ت 
بهداشت  و با امکانات بیشتر و قانون های جداگانه 
و بهت��ر و منصفان��ه ت��ر مط��رح نمایید و ب��ه جامعه 
معرف��ی کنی��د و کل اورژانس های کش��ور از تحت 
س��لطه بودن دانش��گاه های علوم پزش��کی خارج 
شوند تا پیشرفت کار بهتر و بیشتر حاصل شود. با 

�����������������������������������������������������������تشکر.
t جناب دکتر هاش��می وزیر محترم بهداشت؛ 

لطف��ا در م��ورد کانک��س ه��ای اورژان��س یک فکر 
اساس��ی بکنید ما تکنیس��ن های فوریت 15 روز ) 
گاهی بیش��تر ( از دوران جوانی خودمان را در این 
فض��ای کوچک م��ی گذرانی��م و از خان��واده های 
خودم��ان دوریم وحق��وق خوبی هم نم��ی گیریم. 
نصف عمر خودم��ان را در فضایی می گذرانیم که 
در زمستان از سرما و در تابستان از گرما در عذاب 
هس��تیم. هر روزم��ان را با بوی نامطب��وع کانکس 
های��ی ک��ه گاهی چندین س��ال هس��ت اس��تفاده 
می ش��ود ش��روع می کنیم. ع��دم تح��رک بدلیل 
فضای کوچک کانکس ها، بوی نامطبوع کانکس، 
حمام نا مناسب، نبود فضا برای مطالعه و همچنین 
فضای ورزشی باعث بیماری های جسمی و روحی 
از جمله بیماری های گوارش��ی و افسردگی شده 

�����������������������������������������������������������است. از گناباد.
t از طرف پرس��نل شرکتی اس��تان البرز: اکثر 
پرس��نل ش��رکتی از نیروه��ای قدیمی هس��تیم و 
تقریب��ا 10 س��ال س��ابقه داریم. به هم��راه مدرک 
مرتبط ب��ا کار. ولی متاس��فانه ن��ه تبدیل وضعیت 
می ش��ویم نه حقوق مان را س��ر وقت می دهند نه 
کارانه. به طور مثال همین ماه یکم برج 900 هزار 
توم��ان از حقوق بهم��ن م��اه را دادن مابقی هنوز 
معلوم نیست کی بدهند. اکثر همکاران مستاجر و 
دارای فرزند هس��تند و ای��ن روند هر ماه تکرار می 
شود. خواهشا صدای مارا به مسئولین برسانید. با 

�����������������������������������������������������������تشکر
از پرس��نل 115شهرس��تان  ب��ه نمایندگ��ی   t
فردوس)خراسان جنوبی(مشکالت اورژانس 115 
فردوس: 1-پایین و ناچیز ترین پرداختی کارانه2-
ب��ه موقع پرداخت نک��ردن اضاف��ه کار و همچنین 
ساعات اصافه کار3-عدم تعلق گرفتن ماموریت در 

ماموریت های باالی 35 کیلومتر. باتشکر

ورزش منظ�������م و 
تخصص�ی؛ الزم�ه کار 

فوریت ها

چه کنی�م تا گذرم�ان به 
دادگاه نیافتد؟!
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بی واسطه با وزیر

جه��ت درج مش��کالت و پیش��نهادات؛ مطال��ب 
خ��ود را کوت��اه، مختصر، مفید و با ذکر نام ش��هر به 

شماره تلکرامی زیر ارسال نمایید:
 09393302100

)دریافت پیام صرفا از طریق تلگرام(
نش��ریه یک.یک.پنج در انتش��ار یا عدم انتش��ار 
مطالب ارس��الی اختیار ت��ام دارد. دبیرخانه نش��ریه 
مطال��ب ارس��الی را پ��س از ویرایش امالی��ی و یا 
تخلیص جزیی و بدون هیچ گونه دخل و تصرفی در 
محتوای اصلی پیام منتشر می نماید. ذکر نام شهر در 
انتهای پیام الزامی اس��ت و ذکر نام شخص و شماره 
تماس اختیاری است، اما  با توجه به محدودیت فضا 
اولویت انتش��ار با پیام هایی اس��ت که شماره و نام 
خ��ود را قید کرده اند و مطل��ب خود را به صورت 
کوتاه و خالصه نوشته اند. شماره و نام افراد ارسال 

کننده پیام، نزد دبیرخانه نشریه محفوظ است.

علیرضا دهقانی ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روزنامه نگار

حسین خدامی ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارشناس ورزش های رزمی

نشریه داخلی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور

    شم�اره هشتم/بهمن ماه JAN 2016 / 94    12 صفحه + 4 صفحه ضمیمه تنفس) رایگان(



فرش��اد احم��دی متول��د بیس��ت و پنج��م 
اس��ت.  اه��ر  شهرس��تان   1360 ش��هریورماه 
کاردان��ی ه��وش ب��ری و کارشناس��ی مدیری��ت 
س��وانح خوانده است. تکنس��ین پایگاه اورژانس 
115 اس��ت و در پایگاه جاده ای اهر کار می کند 
ک��ه در س��ال 85 نی��ز به عن��وان تکنس��ین برت��ر 
کش��وری انتخ��اب ش��د. می گوی��د به دفع��ات در 
مأموریت هایش دعوا پیش آمده و عالوه بر آسیب 
ه��م  خ��ودش  ش��ان،  آمبوالن��س  ب��ه  رس��یدن 
کتک خورده است. س��رباز بود که با صغری زارع 
همس��ر فعلی اش آش��نا ش��د و از او خواستگاری 
کرد. ایلیا 8 س��اله و ایلشاد 4 ساله، ثمره زندگی 
مش��ترک آنها اس��ت. به قول خودش زبانش تلخ 
اس��ت و از گفتن حقای��ق باکی ن��دارد. نذر دارد 
هرس��ال به پاب��وس امام رئ��وف در مش��هد برود. 
بیش از گرفتن حقش انتظار دیگری از اورژانس 

ندارد.
آنچه در متن باال ازنظر شما گذشته گوشه ای از 
ش��رح حال زندگی فرش��اد، تکنس��ین 115 اهر 
تبریز اس��ت. نش��ریه یک. یک. پنج با همس��ر او 
را  آن  ک��ه  اس��ت  داده  انج��ام  مصاحب��ه ای 

می خوانید.
صغری زارع همسر فرش��اد احمدی می گوید: 
فرشاد سرباز بود که از من خواستگاری کرد. من 
2 سال سابقه کار داشتم و فرشاد هنوز استخدام 
نش��ده بود. 6 ماه طول کش��ید ک��ه جواب مثبت 
دادم و باه��م ازدواج کردی��م. زندگ��ی ب��ا ی��ک 
تکنس��ین اورژانس واقعا سخت است، مخصوصا 
زمان��ی ک��ه زن خانه هم ش��اغل باش��د. دو پس��ر 
داریم و شیفت کاری مان را به گونه ای می چینیم 
که بتوانیم از آن ها نگهداری کنیم. بچه های مان 
هم��ه زندگ��ی اش هس��تند و برای آن ه��ا حاضر 

است جان بدهد.
فرشاد در روزهایی که مأموریت ها سخت باشد 
مثال تصادف ش��دید اتفاق افتاده باشد یا خدایی 
بده��د،  دس��ت  از  را  جان��ش  کودک��ی  نک��رده 
روحیه اش به هم می ریزد و یک روز کامل در فکر 
اس��ت. زمانی که ناراحت اس��ت، س��عی می کنم 
تنهایش بگذارم تا حالش خوب ش��ود. اخالقش 
خوب است اگر هم عصبانی شود و ناراحتم کند، 
زود معذرت خواه��ی می کند و س��عی می کند از 
دل��م بی��رون آورد. اگ��ر بخواه��ی در کن��ار ی��ک 
تکنس��ین اورژانس زندگی خوبی داش��ته باشی 
باید فداکار و ازجان گذش��ته باشی. گاهی اوقات 

ش��بانه روز کار می کنم. مس��ئولیت بچه ها 14 
روز ب��ا من اس��ت و بقی��ه روزها با فرش��اد. 

زمانی که بچه ها کوچک تر بودند زندگی 
س��خت تر بود مخصوصا زمانی که فرشاد 
می خواس��ت به پایگاه ب��رود، بچه ها یک 
س��اعت پشت س��رش گریه می کردند. از 
وقتی ک��ه به پایگاه جاده ای رفته اس��ت، 
باوجوداینک��ه بای��د ه��رروز بیرون ش��هر 

باش��د، راحت تر هستیم چون تعداد 
شده  کمتر  مأموریت هایش 

می کن��م  احس��اس  و 
ه��م  روحی��ه اش 

باالتر رفته است.
بعضی اوقات ک��ه از ماموریت می آید مدت زمان 
زی��ادی با خود فک��ر می کند که اگر ف��الن کار را 
کرده بودم شاید آسیب کمتری به بیمار می رسید 
ی��ا می توانس��تم او را از م��رگ نجات ده��م و این 
نش��ان از مس��ئولیت پذیری و روحی��ه ف��داکاری 
فرش��اد و همکاران��ش دارد. س��عی می کن��م در 
م��ورد  در  اگ��ر  ام��ا  نکن��م  کنج��کاوی  کارش 
ب��ه  کام��ال  کن��د،  صحب��ت  مأموریت های��ش 
حرف هایش گوش می کنم. ش��یفت شب سرکار 

می روم و روزها مراقب بچه ها هستم تا فرشاد 
بتواند درس بخواند.

صغری زارع:
یک. یک. پنج: کدام خاطره زندگی تان 
به یادماندنی ت��ر اس��ت؟ صغ��ری: هن��گام 
زایمان به دلیل این که هوش بری خوانده 

بود در اتاق عمل در کنارم بود.
یک. یک. پنج: با ش��رایطی که راجع به 

زندگی با یک تکنس��ین گفتید چطور 
آقای احمدی توانس��ته است هم 

درس  ه��م  و  ب��رود  س��رکار 
بخواند؟ صغری: مجبورم 

ش��یفت ش��ب بردارم و 
روزها به بچه ها برسم 

تا خانه آرام باش��د و 
بتوان��د  فرش��اد 

درس بخواند.
ی��ک. ی��ک. 

پنج: فرشاد 
ر  د
کاره��ای 
هم  خانه 

ن  کمکت��ا
؟  می کند

صغری: آن گونه که فکر می کنید نه دست پختش 
بد نیس��ت؛ اما بیش��تر غذاهایی مثل ماکارونی و 
املت را درست می کند که خودش دوست دارد.

یک. ی��ک. پن��ج: ک��دام بخ��ش از زندگی یک 
تکنسین اورژانس س��خت تر است؟ صغری: باید 
آرام��ش داش��ته باش��د ک��ه بتوان��د به بیم��اران و 
مصدومان بهتر رس��یدگی کند ن��ه این که به این 
فک��ر باش��د که آخ��ر م��اه قس��ط وام را چگونگی 
پرداخ��ت کن��د. االن 6 م��اه اس��ت ک��ه ب��ه 
اه��ر  اورژان��س  تکنس��ین های 
اضافه کاری نداده اند. نگرفتن 
اضافه کاری برای فردی که 
ب��رای س��المتی  ش��بانه روز 
جامعه تالش می کند، کمی 

دلسردکننده است.
به خاطر زندگ��ی در کنار 
اورژان��س  از  همس��رم، 
تهران استعفا دادم

از ای��ن ش��ماره به بع��د قصد داری��م تا سیس��تم های فوریت  
پزشکی کشورهای مختلف جهان را موردبررسی قرار دهیم. 
هدف نش��ریه آش��نایی بیش��تر خوانن��دگان با دس��تاوردها و 
پیش��رفت های سیس��تم های EMS مختل��ف در دنیا اس��ت. 
همان طور که می دانید معموال سیس��تم های فوریت پزش��کی 
به دودس��ته آنگلو- آمریکن و فرانکو- ژرمن تقسیم می شوند. 
در سیس��تم آنگل��و- آمریک��ن، اغلب از تکنس��ین فوریت های 
پزشکی استفاده می ش��ود؛ اما سیستم فرانکو- ژرمن بیشتر 
پزش��ک مح��ور اس��ت. البت��ه مدل ه��ای سیس��تمی دیگری 
مخصوصا در کش��ورهای درحال توسعه و شرق اروپا، در حوزه 
فوریت های پزش��کی وجود دارد؛ اما علی رغم ش��باهت های 
بس��یار، یک اس��تاندارد واحدی ب��رای سیس��تم فوریت های 
پزشکی در س��طح جهان وجود ندارد. در این شماره سیستم 
فوریت های پزشکی کشور آلمان را به طور خالصه موردبررسی 

قرار می دهیم.

سیستم فوریت های پزشکی آلمان در نگاهی کلی
در اواخر قرن نوزدهم میالدی، اورژانس پیش بیمارستانی 
در شهر برلین راه اندازی شد. در سال 1989 استانداردهای 
مل��ی ب��رای آموزش پرس��نل اورژان��س پیش بیمارس��تانی به 
وجود آمد. در کش��ور آلم��ان 16 ایالت وجود دارد که هرکدام 
به ص��ورت مج��زا سیس��تم فوریت ه��ای پزش��کی را مدیری��ت 
می کنند؛ اما علی رغم ش��باهت های بسیار بین این ایالت ها، 
برخ��ی تفاوت ها نیز بی��ن آن ها وج��ود دارد. معموال مدیریت 
فوریت های پزش��کی به ش��هرداری ها سپرده شده است. ولی 
برخی از هزینه های EMS توس��ط ش��رکت های بیمه سالمت 
پرداخت می ش��ود. به علت اهمیت حیاتی سیس��تم EMS در 
آلم��ان، قوانی��ن دقیق��ی در رابط��ه ب��ا عملک��رد فوریت های 
پزش��کی مانند زمان های پاسخ )زمان رس��یدن آمبوالنس( و 
ن��وع آمبوالنس های موردنیاز برای اعزام وجود دارد. ش��ماره 
تم��اس ب��ا EMS در کش��ور آلم��ان 112 اس��ت و تماس های 

فوریت پزش��کی توس��ط یکی از 320 مرکز کنترل آمبوالنس 
پاس��خ داده می ش��ود. در بیش��تر ش��هرها سیس��تم دیس��پچ 
متمرکز وجود دارد که به تماس های اورژانس و پلیس پاس��خ 
می دهن��د. برخ��ی تالش ها در جریان اس��ت تا مانن��د مراکز 
911 آمریکا، پلیس هم به این مراکز اضافه ش��ود؛ اما به علت 
ماهیت متفاوت تماس ها، ترکیب کلیه عملکردهای دیس��پچ 

دارای معایب زیادی است. 
پارامدیک ها تماس ها را پاسخ می دهند

تماس های اورژانس توس��ط پارامدیک هایی ک��ه برای اعزام 
آمبوالنس آموزش کافی دیده اند، پاس��خ داده می شود. اعزام 
کننده ه��ا ب��ه زبان های آلمانی و انگلیس��ی مس��لط هس��تند. 
 1AMDPS سیس��تم رایانه موجود در دیس��پچ بس��یار ش��بیه
آمریکاست که دارای امکانات نرم افزاری و سخت افزاری است 
و اعزام کننده می تواند با کمک آن س��ئواالت فوری را بپرسد و 
راهنمایی ه��ای الزم را ب��ه تماس گیرنده ارائه ک��رده و بهترین 
منابع موجود )نوع، تعداد و بهترین آمبوالنس نزدیک( را اعزام 
کنند. به علت وجود سیستم های پیشرفته )مانند جی پی اس، 
ج��ی آی اس و نرم افزاره��ا( در هنگام تماس، مرک��ز ارتباطات 
می تواند به سرعت محل تماس گیرنده را مشخص کند و سپس 
سئواالت تکمیلی را از بیمار بپرسد. اعزام پرسنل آمبوالنس به 
مح��ل حادثه به چندین روش انجام می ش��ود؛ اما معمول ترین 
روش پیجر اس��ت. معموال همه پرس��نل فوریت پزشکی دارای 
پیجر می باشند. پیجرها به دو صورت آنالوگ و دیجیتال است. 

در پیجره��ای دیجیت��ال، ام��کان ارس��ال اطالع��ات ماموریت 
اورژان��س مانند آدرس، ماهیت حادث��ه و ... وجود دارد. مزیت 

مهم پیجر دیجیتال عدم وجود ترافیک رادیویی است. 
اعزام نیرو به سه طریق انجام می گیرد

اعزام کننده مرکز ارتباطات فوریت های پزش��کی با توجه به 
ماهی��ت حادث��ه و وضعیت بیم��ار و دس��تورالعمل های موجود 
تصمی��م به اعزام منابع موجود می گی��رد. گزینه های مختلفی 

مانن��د 1- اع��زام آمبوالن��س به هم��راه تکنس��ین های فوریت 
پزش��کی 2- آمبوالنس پزش��ک به همراه تکنسین های فوریت 
پزشکی 3- اعزام پزشک با آمبوالنس بدون قابلیت حمل بیمار 
وج��ود دارند. پزش��ک در م��وارد مهم��ی مانن��د اورژانس های 
اطفال، بیماران غیر هوشیار، حوادث با تعداد مصدومین باال و 

نیاز به تزریق مس��کن و داروهای بیهوشی به محل بیمار اعزام 
می شود. مانند بسیاری از دیگر سیستم ها، فوریت پزشکی دو 
کارکرد بس��یار مهم دارد: 1- خدمات اورژانس: پاسخ به کلیه 
تماس ها و درخواس��ت های کمکی که نگرانی آسیب فوری به 
زندگی و س��المت ش��خص وج��ود دارد و بخش اصل��ی و مهم 
فوریت ه��ای پزش��کی را تش��کیل می ده��د. م��واردی مانن��د 
بیماری های حاد )مانند س��کته قلبی( و آسیب ها 2- خدمات 

غی��ر اورژان��س: برنامه ری��زی و اج��رای انتق��ال بیم��اران غیر 
اورژانسی )از بیمارستان به منزل و یا بین بیمارستان ها( جهت 
بیماران مزمن و یا با شدت کم بیماری که توانایی رفتن به منزل 
با تاکس��ی و یا وس��ایل نقلیه عمومی را ندارند. در بس��یاری از 
ش��هرهای بزرگ موبای��ل ICU نیز وجود دارد ک��ه برای انتقال 

اورژانس های پیشرفته دنیا
نگاهی کالن بر سیستم فوریت های پزشکی کشور آلمان

رئی��س اورژان��س 115 
کرمانش��اه در گفت وگ��و ب��ا 

یک.یک.پنج
افتت��اح هف��ت پای��گاه در 

سال 94 در اورژانس کرمانشاه
استان کرمانشاه به 53 پایگاه رسید

رئی��س مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان کرمانش��اه از 
افتتاح هفت پایگاه جدید اورژانس در این اس��تان از ابتدای امس��ال تاکنون خبر 

داد.
صائب مدرسی در گفت وگو با یک.یک.پنج اظهار داشت: این استان با افتتاح این هفت 

پایگاه، رکورددار افتتاح پایگاه در سال 94 بوده و در حال حاضر نیز 53 پایگاه اورژانس دارد. 
وی بیان کرد: از تعداد پایگاه های موجود، 25 پایگاه شهری، 27 پایگاه جاده ای و یک پایگاه، نیز 

اورژانس هوایی اس��ت. صائب مدرسی پایگاه های اورژانس شهری افتتاح شده استان کرمانشاه در سال 
جاری را ش��امل افتتاح پایگاه شهرک بهداری، پایگاه شهری کیهانشهر و پایگاه جاده ای پیرکاشان در محور 

کامیاران- سنندج عنوان کرد.
 رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان کرمانشاه ادامه داد: همچنین از ابتدای امسال تاکنون 

پایگاه ه��ای زالن و مزران شهرس��تان جوانرود، پایگاه جاده ای از گله شهرس��تان ث��الث باباجانی و پایگاه جاده ای 
نهرابی روانس��ر در این استان به بهره برداری رسیده است. وی بیان کرد: در ساخت این پایگاه های اورژانس، 

عالوه بر حمایت های دولتی، نیک اندیشان عرصه سالمت نیز همکاری مناسب و تأثیرگذار داشته اند.
صائب مدرس��ی خاطرنش��ان کرد: افتتاح این پایگاه ها به منظور تس��ریع در ارائه خدمات اورژانس 

جاده ای و ش��هری و همچنین در راستای طرح تحول س��المت و اجرای سیاست ها و برنامه های 
دولت، در راستای طرح توسعه با توجه به بعد مسافت صورت گرفته است.

وی بابیان اینکه با توجه به شرایط و موقعیت خاص محور مزران – جوانرود، راه اندازی 
پایگاه فوریت های پزش��کی بین ج��اده ای نیاز ضروری این منطق��ه بود گفت: این 

پایگاه هم اکنون افتتاح شده و با نیرو و امکانات کافی )یک دستگاه آمبوالنس( 
آماده ارائه خدمات به مردم منطقه بخش کالشی است.

مدی��ر مرکز مدیری��ت حوادث و فوریت های پزش��کی کرمانش��اه در 
پایان گفت: همچنین با توجه به اینکه مسیر مواصالتی نهرابی، 

مس��یر حادثه خیزی اس��ت و آمار تصادف��ات و تلفات آن باال 
بود، راه اندازی این پایگاه در برنامه قرار گرفت.

باید فداکار و ازخود  گذشته باشی!
سرکار خانم زارع، از سختی ها و شیرینی های زندگی در کنار یک تکنسین اورژانس می گوید

حجت شفائی  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدرس فوریت های پزشکی- اورژانس مشهد



صغری: آن گونه که فکر می کنید نه دست پختش 
بد نیس��ت؛ اما بیش��تر غذاهایی مثل ماکارونی و 
املت را درست می کند که خودش دوست دارد.

یک. ی��ک. پن��ج: ک��دام بخ��ش از زندگی یک 
تکنسین اورژانس س��خت تر است؟ صغری: باید 
آرام��ش داش��ته باش��د ک��ه بتوان��د به بیم��اران و 
مصدومان بهتر رس��یدگی کند ن��ه این که به این 
فک��ر باش��د که آخ��ر م��اه قس��ط وام را چگونگی 
پرداخ��ت کن��د. االن 6 م��اه اس��ت ک��ه ب��ه 
اه��ر  اورژان��س  تکنس��ین های 
اضافه کاری نداده اند. نگرفتن 
اضافه کاری برای فردی که 
ب��رای س��المتی  ش��بانه روز 
جامعه تالش می کند، کمی 

دلسردکننده است.
به خاطر زندگ��ی در کنار 
اورژان��س  از  همس��رم، 
تهران استعفا دادم

فرشاد احمدی:
ی��ک. یک. پن��ج: چطور ب��ه خان��واده اورژانس 
پیش بیمارس��تانی پیوستید؟ فرش��اد: سرباز که 
بودم در بیمارس��تان اهر کاردان بیهوش��ی بودم. 
بعدازآن در اورژانس 115 تهران اس��تخدام شدم 
ام��ا به دلیل این که می خواس��تم در تبریز زندگی 
کن��م، اس��تعفا دادم و به ص��ورت پیمان��ی در اهر 
ش��روع به کارک��ردم و پ��س از ش��رکت در آزمون 

استخدام، سال 83 بار دیگر استخدام شدم.
ی��ک. یک. پن��ج: کار در اورژان��س 115 چطور 
است؟ فرشاد: من عاشق کارم هستم. 9 سال در 
پای��گاه 
ی  شهر
و  بودم 
سال   3
س��ت  ا
در  ک��ه 

پایگاه جاده ای مشغول به خدمت هستم. ما 
در پای��گاه 5 نف��ر هس��تیم و م��ن مجب��ورم 13 

ش��یفت در م��اه در پای��گاه باش��م؛ ام��ا خس��ته 
نمی شوم.

ی��ک. ی��ک. پنج: چ��را به عنوان تکنس��ین برتر 
انتخاب ش��دید؟ فرش��اد: با بیماران و مصدومان 
برخورد مناس��بی داشتم. وظیفه ما امدادرسانی 
ب��ه بهتری��ن نح��و اس��ت و از خان��واده بیم��اران 

انتظاری جز احترام نداریم.
یک. یک. پن��ج: برای تان پیش آمده که هنگام 
ماموریت هم با مشکل مواجه بشوید؟ فرشاد: به 
خاط��ر زود رس��اندن مری��ض 2 بار ب��ه آمبوالنس 
خس��ارت وارد ش��د و مجبور شدم خس��ارت را از 
جیب بپردازم. یک بار آیینه آمبوالنس شکس��ت و 

یک بار هم درب آمبوالنس ضربه خورد.
ی��ک. یک. پن��ج: چندین ب��ار م��ورد بی لطفی 
خان��واده بیم��اران قرارگرفته اید؟ فرش��اد: آگاه 
نب��ودن مردم از قوانین 115 یکی از دالیل ایجاد 
بحث بین آن ها و تکنس��ین های اورژانس اس��ت. 
یک بار خانواده ای اصرار می کردند که بیمارشان 
را ب��ه بیمارس��تان خصوص��ی ببری��م درحالی که 
قوانی��ن به ما ای��ن اجازه را نمی ده��د؛ به همین 
دلی��ل خان��واده بیمار ناراحت ش��دند و شیش��ه، 
برف پاک کن، دستگاه ساکشن و برخی دیگر از 
وس��ایل آمبوالن��س را شکس��تند و م��ا مجبور 

شدیم خسارت بپردازیم.
ی��ک. یک. پن��ج: کار در پایگاه ش��هری 
بهتر اس��ت یا جاده ای؟ فرشاد: کار در 
پایگاه ش��هری بهتر است؛ زیرا نه تنها 
نیاز نیست بدون گرفتن حق ایاب و 
ذهاب روزانه بیست کیلومتر راه را 
بپیمایی ت��ا به پایگاه برس��ی بلکه 
نیازی به پختن غذا هم نیس��ت. تا 
چن��د وق��ت پی��ش جی��ره غ��ذای 
خش��ک ب��ه پایگاه ه��ای ج��اده ای 
می دادند بعدازآن قرار ش��د هزینه 
غ��ذا به حقوق اضافه ش��ود؛ اما در 
ح��ال حاض��ر نه تنه��ا پول��ی پرداخت 
نمی شود بلکه جیره حذف شده. تا بالیی 
س��رمان نیاید، فکری به حال مان نمی کنند. 
پایگاه های جاده ای امنی��ت ندارند و درجایی 
ک��ه حتی ب��ه پای��گاه پلی��س حمله می ش��ود، 
به راحت��ی ممک��ن اس��ت م��ورد آس��یب اف��راد 

خطرناک قرار بگیریم.
یک. ی��ک. پن��ج: زندگی ش��خصیتان چطور 
است؟ فرشاد: همس��رم را بسیار دوست دارم. 
به خاطر زندگی با او از اورژانس تهران اس��تعفا 
دادم و ب��ه تبریز رفتم. فرزندانم همه زندگی من 
هس��تند و تمام تالش��م برای تامین یک زندگی 
آرام��ش  ب��ا  هم��راه 

برای آن هاست.

نیاز به تزریق مس��کن و داروهای بیهوشی به محل بیمار اعزام 
می شود. مانند بسیاری از دیگر سیستم ها، فوریت پزشکی دو 
کارکرد بس��یار مهم دارد: 1- خدمات اورژانس: پاسخ به کلیه 
تماس ها و درخواس��ت های کمکی که نگرانی آسیب فوری به 
زندگی و س��المت ش��خص وج��ود دارد و بخش اصل��ی و مهم 
فوریت ه��ای پزش��کی را تش��کیل می ده��د. م��واردی مانن��د 
بیماری های حاد )مانند س��کته قلبی( و آسیب ها 2- خدمات 

غی��ر اورژان��س: برنامه ری��زی و اج��رای انتق��ال بیم��اران غیر 
اورژانسی )از بیمارستان به منزل و یا بین بیمارستان ها( جهت 
بیماران مزمن و یا با شدت کم بیماری که توانایی رفتن به منزل 
با تاکس��ی و یا وس��ایل نقلیه عمومی را ندارند. در بس��یاری از 
ش��هرهای بزرگ موبای��ل ICU نیز وجود دارد ک��ه برای انتقال 

بیماران بدحال و یا بین بیمارستانی استفاده می شود.
نیروی انسانی فوریت ها در سه سطح است

در آلمان تکنس��ین های فوریت پزشکی به سه سطح تقسیم 
می شوند: 1- پایه: دوره فوریت های پزشکی عمومی و احیا را 
در کالس درس، بیمارستان و آمبوالنس طی می کنند ولی تنها 
وظیف��ه رانندگ��ی را ب��ر عهده دارن��د. 2- میان��ی: ع��الوه ب��ر 
آموزش های سطح قبلی، آموزش های تکمیلی را در بیمارستان 

و آمبوالنس می بینند. 3- پارامدیک: این دوره از س��ال 1989 
آغاز شد و نیاز به آموزش های گسترده تر تئوری و عملی دارند. 
پزش��کان عموم��ی )General Practitioner( نیز در سیس��تم 
فوریت ه��ای پزش��کی آلم��ان کار می کنن��د. معموال پزش��کان 
عمومی برای موارد غی��ر اورژانس و بیماری های خفیف مانند 

تب و س��رماخوردگی که نیاز به انتقال بیماران وجود ندارد، به 
محل بیماران اعزام می ش��وند؛ اما پزش��کان اورژانس��ی که در 
آمبوالنس کار می کنند، نیاز به گذراندن 6 س��ال در دانشگاه و 
2 س��ال دوره رزیدنت��ی در بیمارس��تاندارند. البت��ه پزش��کان 
اورژانس، جراح و یا متخصص بیهوشی نیستند، ولی دوره های 
خاص��ی مانن��د مراقبت ه��ای وی��ژه از بیم��اران و تکنیک های 

بیهوشی را آموزش می بینند.
ناوگان حمل و نقل در فوریت های پزشکی آلمان

ان��واع آمبوالنس ه��ای موج��ود در آلمان ش��امل م��وارد ذیل 
می شود:

ی��ک  بیم��ار(:  انتق��ال  )آمبوالن��س   KTW 1-آمبوالن��س 
آمبوالن��س ون برای انتقال بیماران غیر اورژانس��ی اس��تفاده 
می ش��ود. 2- آمبوالن��س RTW )آمبوالن��س اورژان��س(: یک 
آمبوالن��س بزرگ ت��ر از م��ورد قبلی که ب��رای انتق��ال بیماران 
 NEF اورژانس��ی مورداس��تفاده قرار می گی��رد. 3- آمبوالنس
)خودرو پاس��خ سریع(: یک ون کوچک که برای انتقال پزشک 
استفاده می شود و قابلیت حمل بیمار را ندارد. این وضعیت به 
پزشک اجازه می دهد تا به تماس دیگر با سرعت بیشتر و زمان 
کمتری پاسخ دهد. 4- آمبوالنس MZF: این آمبوالنس ها نیز 
برای انتقال بیمار و یا پشتیبان دیگر آمبوالنس ها مورداستفاده 

قرار می گیرد. 5- بالگردها 6- آمبوالنس هوایی مانند جت.
تجهیزات آمبوالنس ها کامال تعریف شده است

حداقل وسایل الزم در یک آمبوالنس شامل: بسته کمک های 

اولیه پایه، وس��ایل پانس��مان و بانداژ، اس��ترچر قابل انعطاف، 
صندلی انتقال تاش��و، ونتیالتور پرتابل، تجهیزات تش��خیصی 
پایه مانند کاف فشارخون و دفیبرالتور پرتابل است. با توجه به 
 ،ECG ن��وع آمبوالنس، تجهیزات متعدد دیگری مانند مانیتور
تجهی��زات نج��ات، تجهی��زات بی حرکت س��ازی مانن��د کوالر 
گردنی یا تخت بی حرکت س��ازی ستون فقرات، وسایل درمان 
وریدی، داروه��ای مختلف مانند داروهای مس��کن، بی هوش 
کنن��ده، محرک قل��ب، آنتی دوت ها، نارکوتی��ک ها نیز وجود 
دارد. البته معموال تنها پزش��ک اجازه مصرف داروهایی مانند 

فنتانیل و یا مرفین را دارد.
آمبوالن��س هوایی: با هم��کاری وزارت داخلی آلمان، حدود 
35 بالگرد در سرتاس��ر آلمان فعالیت می کند. هدف رس��یدن 

بالگرد به محل حادثه در عرض 15 دقیقه است.
���������������������������������������������������������������������������������
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اورژانس   رئیس  
گیالن خبرداد

پای��گاه  افتت��اح 
پنجاه و هشتم استان 

گیالن در شهر گوراب
رئی��س مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی 

اس��تان گیالن از افتتاح پنجاه و هش��تمین پایگاه اورژانس 
اس��تان گی��الن در ش��هر گ��وراب زرمی��خ از تواب��ع صومعه س��را 

خبرداد.
 به گزارش یک.یک.پنج، حمید محمدی کجیدی با اشاره به برگزاری 

مراس��م افتتاح پای��گاه جاده گ��وراب زرمیخ با حض��ور رئیس دانش��گاه علوم 
پزشکی گیالن و سایر مسئوالن این استان  اظهار داشت: با افتتاح پایگاه جاده ای 

گوراب زرمیخ هم اکنون 58 پایگاه فوریت های پزش��کی در اس��تان گیالن فعال است.
وی بی��ان کرد: پایگاه فوریت های پزش��کی بین جاده ای گوراب زرمی��خ با چهار نیرو و یک 

دس��تگاه آمبوالنس آماده ارائه خدمات فوریت های پزشکی به صورت 24 ساعته به مردم منطقه 
و گردش��گرانی اس��ت که به این منطقه می آیند.رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی 

اس��تان گیالن تصریح کرد: گوراب زرمیخ یکی از شهرهای شهرستان صومعه سرا است که در فاصله 15 
کیلومتری از صومعه سرا از یک سمت و 15 کیلومتری ضیابر از سمت دیگر، قرار دارد.

 محمدی کجیدی همچنین به فعالیت های اورژانس 115 گیالن در ماه گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: در این 
م��اه مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزش��کی گیالن ب��ه 4 هزار و 836 مصدوم اورژانس��ی و تصادفی خدمات پیش 

بیمارستانی ارائه کرد. وی افزود: در این مدت همچنین مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی گیالن به یک 
هزار و 406 مصدوم تصادفی و سه هزار و 430 بیمار غیر تصادفی خدمات پیش بیمارستانی ارائه کرد و بیش 

از س��ه هزار نفر نیز پس از دریافت خدمات فوریت های پزش��کی در بیمارستان های استان بستری شدند. 
رئی��س مرک��ز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی گیالن همچنین به  مانور آب��ی - خاکی در این 

اس��تان اش��اره کرد و اظهار داش��ت: این مانور با حضور 3 تیم فوریت های پزش��کی و مش��ارکت 
اعضای کارگروه امداد و نجات اس��تان گیالن  در س��د خاکی روستای توریستی سقالکسار 

برگ��زار ش��د. کجیدی افزود: در این مانور که به مناس��بت هفته ایمن��ی در برابر زلزله و 
کاه��ش اثرات بالی��ای طبیعی برگزار ش��د 3 تیم فوریت های پزش��کی به همراه 2 

دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه خودرو عملیاتی و 8 نفر از پرسنل فوریت های 
پزش��کی، به صورت مجهز با مش��ارکت دس��تگاه های امدادرس��ان اعم از 

آتش نش��انی، هالل احمر و ارگان ه��ای دخیل در امر ام��داد و نجات 
حضور فعال داش��تند. وی بیان کرد: ای��ن مانور به منظور تمرین 

آموخته های امدادی و شناخت نقاط قوت و ضعف ارگان ها 
و افزای��ش مهارت های ام��دادی با حضور مس��تقیم در 

ح��وادث توس��ط مدیریت بح��ران اس��تانداری و با 
هم��کاری ارگان ه��ای متول��ی در ام��ر امداد و 

نجات برگزار شد.

باید فداکار و ازخود  گذشته باشی!
سرکار خانم زارع، از سختی ها و شیرینی های زندگی در کنار یک تکنسین اورژانس می گوید



ننه جان و اورژانس!
شب یلدا تمام فامیل طبق عادت و 
ق��رار هرس��اله خانه ننه ج��ان دعوت 
بودن��د. م��ادر ش��وهرم چن��د ب��اری 
گف��ت: خاط��ره ج��ان م��ادر اگ��ر با 
فامی��ل ما احس��اس راحت��ی نداری 
تعارف نک��ن و به خانه پ��درت برو ما 
درک می کنی��م. بااینکه ذله ام کرده 
بودن��د، من از آن بیده��ا نبودم که با 
این بادها بل��رزم؛ بنابراین تصمیمم 
را قطعی کردم تا شب یلدا من هم به 
ترافی��ک  ب��روم.  ننه ج��ان  خان��ه 
وحش��تناک را رد کردیم و باالخره با 
کیس��ه های پ��ر از آجی��ل و می��وه به 
مقصد رسیدیم. زنگ در را که زدیم و 
ش��نیدیم  را  فیش��ر  امی��ن  ص��دای 
وا رفتیم. کل قصه بزبزقندی و گرگ 
را اج��را کرد تا به خان��ه راه مان داد. 
ننه ج��ان تا من را دی��د اخم هایش را 
دره��م ک��رد و ش��روع کرد ب��ه زمزمه 
ک��ردن و به چیزی فوت کرد. به روی 
خ��ودم نی��اوردم و جلو رفت��م، به زور 
زودت��ر  م��ا  و نشس��تم.  بوس��یدمش 
رس��یده بودیم. فرهاد ظرف آجیلی 
آورد که تا رس��یدن مابقی مهمان ها 
س��رگرم باش��یم و تلویزی��ون ببینیم. 
ننه ج��ان پس��ته ها را ده ت��ا ده تا مغز 
می کرد و می خورد. امین فیش��ر هم 
داش��ت بادکنک ب��اد می ک��رد و من 
سعی می کردم از طرز آجیل خوردن 
ننه ج��ان جلوی خنده ام را بگیرم که 
صدای ترکیدن بادکنک همه مان را 
از جا پراند و ننه جان به سرفه افتاد و 
چشم هایش گرد ش��د. فرهاد سریع 
سمت آشپزخانه دوید تا آب بیاورد و 
م��ن هم تلفن را برداش��تم و ش��ماره 
اورژان��س را گرفتم که دیدم ننه جان 
اشاره می کند که بگو ممد و محسن 
بیاین��د. توجه نکردم و ش��روع کردم 
ک��ه  دادن  توضی��ح  اپرات��ور  ب��رای 
ننه جان تلفن را از دس��تم کشید و با 
صدای خف��ه گفت: نن��ه بگو آرش و 
محسن بیان! آش��نا هستن و همین 
پای��گاه بغ��ل خونمون هم هس��تند و 
قطع ک��رد. من ک��ه به اف��ق زل زده 
ب��ه  می ک��رد  س��عی  فره��اد  ب��ودم! 
ننه ج��ان آب بده��د و ب��ا دس��ت ب��ه 
پش��تش می زد و دانش��مند عزیز هم 
بدون هیچ توجهی همچنان داش��ت 
بادکنک باد می ک��رد. آیفون را زدند 
اورژانس بود و ازقضا همان دونفری 
بود که ننه جان خواس��ته ب��ود، انگار 
اورژانس سیس��تم سفارشی هم دایر 
ک��رده ب��ود. تکنس��ین ها س��ریع ب��ا 
اجرای چند مانور راه هوایی پسته ها 
را از گل��وی نن��ه درآوردن��د. ننه جان 
کلی قربان صدقه شان رفت و اصرار 
داشت برای شب یلدا بمانند و آن ها 
که ش��یفت بودن��د با ه��زار بدبختی 
راضی اش کردند که بروند و ننه کلی 
خوراکی برایشان گذاشت. آقا آرش 
و آقا محس��ن توضی��ح دادند که یک 
م��اه هس��ت پای��گاه نزدی��ک خان��ه 
ننه ج��ان ش��یفت هس��تند و حداقل 
هفته ای چند بار ننه تماس می گیرد 
و به خاطر سن و سال ننه جان، طبق 
پروت��کل کاری باید حتم��ا کد اعزام 
ش��ود و همین باعث دوستی شان با 
ننه جان ش��ده و او را مثل مادربزرگ 
خود دوست می دارند. آن ها توضیح 
دان��د موردهایی مثل ننه ج��ان زیاد 
دارند و اگر خانواده ها افراد کهنسال 
را تنه��ا نمی گذاش��تند ای��ن م��وارد 
پی��ش نمی آمد. به داخل برگش��تم و 
ننه جان داش��ت ده تا ده تا پسته مغز 
می کرد و می خورد. خنده ام گرفت. 
نگاه��م کرد گفت: چش��م حس��ودم 

کف پایم.

زیارت خانه ما
در راه بین الحرمین )قسمت سوم-پایان(

قطار به راه افتاد و من چش��م از ایستگاه برنمی داشتم، دلم خیلی 
گرفته بود. رفتم پیش مامان تو کوپه نشس��تم. همه س��اکت بودیم و 
ناراحت از این که بابا خانواده اش رو به این شکل تو یک سفر زیارتی 
تنها گذاش��ته. کاش پدرم جای��ی دیگه ای کار می ک��رد. مامان کنار 
پنجره کوپه رفت و به بیرون خیره ش��د. می دونس��تم االن داره مثل 
خیل��ی از روزهای دیگه بی صدا گریه می کنه؛ ولی کاری از دس��تم 
س��اخته نبود. واس��ه همین تالش کردم بخوابم ت��ا ناراحتی مامان و 
س��کوت معنی دار آقا جون رو نبینم. با صدای مهماندار قطار واس��ه 
نماز صبح بیدار ش��دم و رفتیم نماز. مثل اغلب سفرهایی که تنهایی 
می رفتی��م م��ن و مامان ج��وری رفتار کردی��م که انگار هی��چ اتفاقی 
نیفتاده! س��اعت 9 صبح به خرمش��هر رس��یدم و از همان ایس��تگاه 
مستقیم به س��مت مرز شلمچه رفتیم. ُتوی راه چند بار با بابا تماس 
گرفتی��م که گوش��یش خاموش بود. امیدوار بودم که ش��اید توی مرز 

منتظر ما باشه، یا شاید خودش رو برسونه ولی...
نزدیک گیت مرزبانی بودیم و مامان واسه رفتن تردید داشت. تمام 
وقتی که اونجا بودیم به هر ماش��ینی که نزدیک می شد نگاه می کرد 
و انتظار داشت بابا خودش رو برسونه؛ ولی بابا نیومد و ما هم مجبور 
ش��دیم با بقیه افراد کاروان از مرز رد بش��یم. قرار بود از مرز تا ش��هر 
نجف با اتوبوس و از اونجا تا کربال پیاده بریم. وقتی داش��تیم س��وار 
اتوبوس می شدیم با ناامیدی پشت سرم رو نگاه کردم ولی خبری از 

بابا نبود و بازهم ما رو تنها گذاشت.
به نجف رس��یدیم و بعد از زی��ارت حرم امام علی )ع(، پیاده همراه 
کاروان به سمت کربال حرکت کردیم. ُتوی راه جای خالی بابا خیلی 
احس��اس می ش��د. هرچق��در نزدی��ک کربال می ش��دیم بیش��تر دلم 

واس��ش 
تنگ می ش��د. قبل از س��فر خودم و بابا رو 

کن��ار هم مجس��م می کردم که تو ای��ن راه باه��م در مورد خیلی 
چیزه��ا صحبت می کنیم و ُت��وی موکب های کنار جاده اس��تراحت 
می کنی��م؛ ولی االن بابا نب��ود. به کربال رس��یدیم. ازدحام هرلحظه 
بیش��تر می شد. پشت سر پرچم کاروان حرکت می کردیم تا رسیدیم 
به محلی که همیش��ه ی��ا از تلویزیون می دیدم یا ُت��وی خواب و رویا؛ 
"بین الحرمی��ن". باورم نمی ش��د ک��ه به اینجا رس��یده باش��م. واقعا 
احس��اس می کردم که االن در محضر آقا امام حسین )ع( و حضرت 
ابوالفض��ل العب��اس )ع( ایس��تادم. ت��ه دلم ی��ه چیزی بود ک��ه آزارم 
می داد؛ نبود بابا. این بار نه به خاطر خودم و مامان بلکه بیشتر واسه 
خودش که آرزو داش��ت به زیارت بیاد. خورش��ید غ��روب کرد و باید 
آم��اده می ش��دم واس��ه خوان��دن اولی��ن نم��ازم در کربال. آق��ا جون 
می گفت هر کی خالصانه بین نماز مغرب و عشا در بین الحرمین دو 
رکع��ت نماز به قصد قربت الی الله بخون��ه، هر حاجتی داره برآورده 
میشه. واسه همین وقت نماز رفتم یه گوشه از بین الحرمین نشستم 
و بع��د از خون��دن نم��از مغ��رب دو رکعت نم��از خون��دم. وقت قنوت 
گریه ام گرفت. گریه کردم واس��ه این که احس��اس کردم خیلی تنها 
هس��تم. س��اعت 12 ش��ب به همراه کاروان به یه حس��ینیه نزدیکی 
حرم رفتیم و خیلی زود خوابم برد. یادم نیست چه ساعتی خوابیدم 
ول��ی تو خواب دی��دم که بابا رو به حرمین ایس��تاده و دس��تش رو به 
احترام رو قلبش گذاش��ته و داره سالم می ده. صبح که بیدار شدم، 
خواب��م رو واس��ه مامان تعریف کردم. مامان گفت: پس خداروش��کر 
بابات زیارتش قبول ش��ده! یه جوری صحبت می کرد که انگار از بابا 
خب��ر داره. بهش گفتم: مامان بابا کجاس��ت؟ اص��ال تماس گرفت؟ 
مامان لبخند تلخی زد و گفت: آره عزیزم دیروز تماس گرفت، وقتی 
تو راه کرب��ال بودیم بهت نگفتیم چون دیدم هنوز امیدواری که به ما 
برسه؛ ولی بابا همراه همون دختری که تو قطار حالش بد شده بود 
میره. بعدش متوجه می شه که پول زیادی ندارن و اونا رو واسه ادامه 
درم��ان می بره تهران. وقتی حرف های مامان تموم ش��د یاد نمازی 
افتادم که تو بین الحرمین خوندم. خدا رو شکر کردم. دیگه احساس 
تنهایی نمی کردم مخصوصا وقتی مداح کاروان روضه حضرت زینب 

)س( می خوند.

انرژی رابطه مس��تقیمی با پروتئین دارد و 
بر کس��ی پوش��یده نیس��ت که گوش��ت قرمز 
منبع سرشار پروتئین است. کار در مشاغلی 
مانند اورژانس، مستلزم صرف انرژی باالیی 
است؛ بنابراین باید این انرژی تامین شود تا 
فرد شاغل دچار خستگی و آسیب نشود. در 
ای��ن ش��ماره غذای��ی را در نظ��ر گرفتیم که 
عالوه بر پرانرژی بودن س��ریع آماده ش��ود و 
همچنی��ن بتوان مواد آن را از قبل آماده کرد 

و در یخچال نگه داشت.
کباب خوشمزه خانگی

مواد الزم
گوشت چرخ شده 300 گرم/پیاز یک عدد 
متوسط /آرد نخودچی 1 قاشق غذاخوری/
آب لیمو 1 قاش��ق غذاخوری/گوجه 4 عدد/

نمک، ادویه، فلفل به می��زان الزم/روغن به 
میزان الزم.
طرز تهیه:

پی��از را رنده زده و آب آن را بگیرید و با آرد 

نخودچ��ی و مق��داری نم��ک و ادویه به 
گوش��ت اضاف��ه کنی��د و خ��وب ورز دهید. 

)دقت کنید از نمک و ادویه به مقدار بس��یار 
کم استفاده کنید چون در مراحل بعد طبخ 
غذا دوباره باید اس��تفاده ش��ود( گوشت ورز 
داده ش��ده را به اندازه های دلخواه تقس��یم 
کرده و کف دست به حالت گلوله ای درآورده 
باش��ید  مواظ��ب  کنی��د.  په��ن  را  آن  و 
را  روغ��ن  نباش��د.  ضخی��م  بیش ازان��دازه 
داغ ک��رده و کباب ها را در روغ��ن بگذارید تا 
س��رخ ش��وند. گوجه ها را به صورت حلقه ای 
برش بزنید. کباب های سرخ ش��ده را بیرون 
گوج��ه  یک الی��ه  ب��ا  را  ظ��رف  ک��ف  آورده، 
بپوش��انید و کمی نم��ک و زردچوب��ه بزنید. 
سپس کباب ها را روی گوجه ها قرار دهید و 
روی آن آب لیمو بریزی��د و مابقی گوجه ها را 
روی آن ه��ا بگذارید و کم��ی نمک و فلفل به 
آن اضافه کنید. ش��عله گاز را بسیار کم کرده 
و بگذارید گوش��ت با آب گوج��ه به مدت نیم 

ساعت پخته شود.

مرور خاطرات یعن��ی ورق زدن دیروز! ورق 
زدن دی��روز اورژانس��ی ها، یعن��ی هنوز نبض 
زندگی میزند... هنوز هم هستند کسانی که 
س��از زندگی شان را با صدای نبض هم نوعان 
خ��ود کوک می کنن��د و ص��دای ضربان قلب 
دیگر انسان ها تنها موسیقی متن زندگی شان 
اس��ت... بخوانیم بخش��ی از این دیروز را که 

خالی از لطف نیست!
اورژان��س و احیای مردگان! مگه داریم؟ 

مگه میشه؟!
براس��اس خاط��ره ای از محم��د رئ��وف 
رضای��ی و رحم��ت کریم��ی از هم��کاران 

سنندج
حدود ساعت 9 شب بود که مرکز دیسپچ ما 
را پی��ج کرد و به یک م��ورد ماموریت در محله 
فاز دوم شهرک سعدی )یکی از محالت شهر 
سنندج( اعزام شدیم. وقتی وارد خانه شدیم 
با یک خانم حدودا 60 ساله مواجه شدیم که 
صورتش س��یانوز ش��ده بود. اعضای خانواده 
گفتند که مادرش��ان فوت ک��رده و ما فقط به 
این دلیل با 115 تماس گرفته ایم که از مرگ 
مادرمان مطمئن شویم. کنار دست این خانم 
سفره شام پهن بود من یک لحظه شک کردم 
که ش��اید این خانم دچار انس��داد راه هوایی 
به وسیله لقمه غذا شده باشد. همکارم دهان 
بیمار را ب��ا دهان بازکن باز کرد و با چراغ قوه 
داخل ده��ان بیمار را نگاه کردم البته قبل از 
ای��ن کار نب��ض کاروتید و واکن��ش مردمک را 
چک کردم و دیدم هم نبض دارد، هم واکنش 
ب��ه ن��ور. پ��س از چن��د لحظ��ه متوجه ش��دم 
یک لقم��ه ب��زرگ نان س��نگک در گل��وی این 
خانم گیرکرده اس��ت. چون مریض هوش��یار 
نبود مانور هیملیخ را انجام دادم. بعد از چند 
ب��ار تکرار لقمه از گلویش بیرون پرید و تنفس 
وی حال��ت طبیعی پیدا ک��رد. خانواده اش با 
دیدن این صحنه بس��یار خوش��حال ش��دند و 

کلی از ما تشکر کردند. 
تلخی که شیرین شد!

براساس خاطره ای از آقای آرمان کویک 
از همکاران سنندج

چند س��ال پی��ش، نزدی��ک تاکس��تان یک 
خ��ودرو س��واری م��زدا جلوی م��ان حرک��ت 
می ک��رد ک��ه ناگه��ان رانن��ده کنترل��ش را از 
دس��ت داد و ماش��ین پیچ خورد، چپ ش��د، 
چند دور روی زمین تاب خورد و زیر پل افتاد. 
ه��وا تاری��ک ب��ود تقریب��ا س��اعت 8 ش��ب. با 
چراغ ق��وه به زیر پل رفتیم. 5 نفر در ماش��ین 
بودن��د دو بچه کوچک نی��ز بین آن ها بود؛ اما 
ش��کر خدا همه ش��ان زن��ده بودن��د، با کمک 
دوس��تم آن ه��ا را از ماش��ین بی��رون آوردیم. 
به مح��ض اینک��ه آخری��ن نفر را رس��اندم یک 
ج��ای ام��ن و دور از صحنه تصادف، ماش��ین 
آتش گرفت و منفجر ش��د خیلی خدا را شکر 
ک��ردم ک��ه توانس��تم آن ه��ا را نج��ات ده��م. 
همیشه از این بابت که توانستم جان کسی را 

نجات دهم به خودم می بالم.
بیمار متواری شد!

براس��اس خاطره ای از احمد خاطری از 
همکاران سنندج

یک روز که در پایگاه مستقر بودیم ماموریت 
42-10 )مورد روانی( اعالم ش��د. من همراه 
همکارم ب��ه محل اعزام ش��دیم. جلوی درب 
ورودی ی��ک آقای��ی جوان تقریبًا 30 س��اله با 
کت و شلوار بسیار شیک ایستاده بود. ایشان 
ب��ه م��ا گفت ک��ه م��ورد ماموری��ت در طبقه 4 
ساختمان است. به طبقه چهارم که رسیدیم 
هرچق��در زن��گ در را زدی��م کس��ی در را ب��از 
نک��رد. آن آقایی هم که ما را راهنمایی کرد با 
ما باال نیامد و ماه��م هرچه امرا صدا زدیم به 
م��ا جوابی نداد! من هم به مرکز اعالم کردم. 
پس از چن��د دقیقه ف��رد تماس گیرنده آمد و 
گفت: »آقا چیکار کردی��ن؟ مهارش کردین، 
آروم ش��د؟« من��م گفت��م: »ک��ی رو؟ کس��ی 
نیس��ت. ی��ک آقای��ی م��ا رو راهنمای��ی کرده 
خودشم معلوم نیست کجاست«. گفت: »بابا 
اون برادرم��ه! خود مریض ب��ود! مریض از ما 
و  گذاش��ت  س��رکار  رو  م��ا  و  ب��ود  زرنگ ت��ر 
دررف��ت؟« دیگر مرغ از قفس پرید و ما نیز به 

پایگاه برگشتیم.

فاطمه حیدری  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روزنامه نگار

خاطره ادیب  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طنزنویس

نقاشی از فاطمه پاکدل

خاطرات اورژانسی ها!

ده-سیصد

طنزنامه!

جــــوانه ها

غذای سریع برای 
تکنسین های شیفت
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