
نشــریه داخلی مرکـــز مدیریت حـــوادث و فـــوریت های پزشکــی کشور

آلوچه ای که فاصله بین مرگ و زندگی شد!
ی��ک روز جمع��ه بهاری در روس��تای براپش��ت از تواب��ع تالش، 
بنیامین سه س��اله همراه با خواهر و برادر و بچه های عمویش زیر 
درخت آلوچه سرگرم بازی های کودکانه خود بودند و بزرگ ترها 
که از بازی بچه ها غرق شعف شده و دورادور مراقب آن ها بودند. 
پس��رعموی بنیامین از درخت آلوچه ای که زیر آن بازی می کنند 
باال می رود و مش��غول چیدن و خوردن آلوچه وحش��ی می شود، 
بنیامی��ن ک��ه نمی توان��د از درخ��ت ب��اال ب��رود از پس��رعمویش 
می خواهد به او هم آلوچه بدهد. اولین آلوچه مزه خوبی دارد اما 
همین ک��ه دومین آلوچه را دردهان می گ��ذارد آلوچه در گلویش 

گیر می کند و راه هوایی اش مسدود می شود.
کارشناس مرکز پیام کارش را خوب بلد بود

اکب��ر عب��ادی، کارش��ناس مرک��ز پی��ام مدیری��ت ح��وادث و 
فوریت ه��ای پزش��کی رش��ت دراین ب��اره می گوی��د: روز جمع��ه 
چهاردهم خردادماه بود که عموی بنیامین هراس��ان و آش��فته با 
115 تماس گرفت و گفت بنیامین که پسربچه ای سه ساله است 

آلوچ��ه قورت داده و تنفس ندارد و نبض��ش هم نمی زند، تلفنی 
ب��رای او توضی��ح دادم ک��ه ت��ا رس��یدن نیروه��ای اورژان��س چه 
اقداماتی انجام دهد و به بچه کمک کند و سریعا نزدیک ترین کد 
به محل را اعزام کردم و دوباره تلفنی پیگیری کردم ببینم موفق 
گف��ت  بنیامی��ن  عم��وی  ک��ه  کنن��د  کم��ک  بچ��ه  ب��ه  ش��دند 
باراهنمایی هایی که به آن ها کردم توانس��تند به بچه کمک کنند 
و پس ازاینکه استفراغ کرده حالش بهتر شده است، آمبوالنسی 
ک��ه اعزام ک��رده ب��ودم بنیامین را به بیمارس��تان ش��هید نورانی 
منتق��ل کرده ام��ا پس از م��دت کوتاهی بنیامین مرخص ش��ده 
است. او ادامه می دهد: از اینکه توانستم به صورت تلفنی همراه 
بیم��ار را آرام کن��م و راهنمایی ه��ای الزم را ب��ه او منتق��ل کن��م 

به نحوی که نتیجه بخش باشد بسیار خوشحالم.
مادر تاب دیدن مرگ دردانه سه ساله اش را نداشت

احترام خانی، مادر بنیامین حادثه را این گونه ش��رح می دهد: 
روز جمعه همراه با خانواده عموی بنیامین زیر درخت آلوچه در 
حیاط خانه دورهم          ادامه مطلب را در صفحه 3 بخوانید ...
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سخن مدیر مسئول

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

روی خط دیسپچ
گفتگو با خانم س��عیدی نیکو دیسپچر با تجربه مرکز 

پیام گیالن

اورژانس  وقتــی 
آژانس می شود!

نــام نــوزاد را بــه پیشــنهاد 
»امیرحسین«  ها  تکنســین 

گذاشتند 

تولــدی دوبــاره بــر فراز 
آسمان 

روایت��ی از زایم��ان ن��وزادی عج��ول در بالگ��رد 
اورژانس هوایی سبزوار 

فســا   115 اورژانــس 
برگزیده ستاد اجرایی 

خدمات سفر

دعای  مدیون  را  آرامش مــان 
خیر مردم هستیم

گفت و گویی صمیمانه با همس��ر یکی از کارشناسان 
فوریت های شهرس��تان زابل

پرونده

 ویژه مراکز 

حوادث
فســـا

• کتابی برای شهدای مظلوم اورژانس

پی��ش  اورژان��س  ش��هدای  کت��اب  انتش��ار  و  تولی��د 
بیمارس��تانی کار بس��یار ارزنده ای اس��ت که البته بسیار 
زودت��ر از این ه��ا می بایس��ت انج��ام می گرف��ت. توج��ه و 
اهتمام مدیریت فعلی اورژانس کش��ور نس��بت به تولید و 
انتش��ار ای��ن کت��اب قابل تقدیر اس��ت. در جلس��ه کمیته 
روابط عمومی اورژانس کش��ور، تولید و انتشار این کتاب 
ب��ه تحریری��ه یک یک پنج س��پرده ش��د و امید اس��ت که 
بتوانیم در اس��رع وقت و با بهترین کیفیت ممکن این کار 

مهم را به انجام رس��انیم.
آن چی��زی را ک��ه ب��ا انتش��ار ای��ن کتاب به ص��ورت یک 
مطالب��ه مه��م و اساس��ی می ت��وان پیگیری کرد، مس��ئله 
احتس��اب شهدای اورژانس 115 در فهرست بنیاد شهید 
است. مس��ئله ای که سال هاست تمامی اعضای خانواده 
بزرگ اورژانس کش��ور را متوجه خودکرده اس��ت و البته 
کمتری��ن ح��ق خانواده ش��هدای اورژانس این اس��ت که 
شهیدش��ان در فهرس��ت بنیاد ش��هید گنجانده شود و از 
افتخارات و البته مزایای خانواده ش��هید بهره مند شوند.

جم��ع آوری دقی��ق و کام��ل اطالعات ش��هدا و آس��یب 
دی��دگان به منظ��ور تهیه و چاپ کت��اب مذکور کار مهمی 
اس��ت که هم��کاری صددرصدی کل مراک��ز را می طلبد. 
البت��ه روابط عموم��ی مرکز س��اوه –جن��اب خیراندیش- 
درصد زیادی از اطالعات ش��هدا را جم��ع آوری کرده اند 
که زحمات ایش��ان جای تشکر فراوان دارد؛ اما با دیدی 
تکمیل��ی باید اطالعات آس��یب دیدگان اورژانس 115 را 
نی��ز در این کتاب گنجاند. در احتس��اب آس��یب دیدگان 
مبنای��ی که طب��ق نظر مدیری��ت اورژانس کش��ور مدنظر 
است، آس��یب دیدگانی است که آسیب آن ها دائمی بوده 
حرکت��ی  محدودیت ه��ای  ی��ا  و  ازکارافتادگ��ی  دچ��ار  و 
شده اند و به طورکلی آسیب هایی که ادامه زندگی فرد را 
تحت الش��عاع ق��رار داده و روند طبیعی زندگ��ی فرد را با 

اختالل توأم کرده اس��ت.
مهج��ور  و  مظل��وم  ی��ک کالم  در  اورژان��س  ش��هدای 
واقع ش��ده اند. کمترین کار ممکن انتش��ار اطالعات این 
شهداس��ت. امید اس��ت که با هم��کاری کلی��ه مراکز این 
کت��اب ه��ر چ��ه زودت��ر تولی��د و منتش��ر ش��ود. از تمامی 
همکاران عزیز در سراس��ر کش��ور درخواس��ت می ش��ود 
اطالعات شهدا و آسیب دیدگان اورژانس را به دبیرخانه 

نش��ریه یک یک پنج ارس��ال نمایند. 

خانواده خانی در گفتگو با یک یک پنج: 

بنیامین سه ساله را مدیون نیروهای اورژانس هستیم
گزارشی تاثیرگذار از نجات جان بنیامین سه ساله توسط اورژانس 115 تالش

سنگ تمام اورژانس در 27مین مراسم ارتحال امام خمینی )ره(
تکنسین  های عملیاتی در مراسم ارتحال با چه مشکالتی روبرو هستند؟!

صفحات 6 و 7 را بخوانید

در خدمت 
زائران روح اله

به دلی��ل بروز پدیده ریزگردها وضعیت هوای اس��تان های ایالم، 
لرستان، خوزس��تان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال 
و بختی��اری، بوش��هر و فارس بحرانی اعالم ش��د و پیرو انتش��ار این 
خب��ر در بعضی اس��تان ها که ش��رایط بحرانی تر بود جلس��ه س��تاد 
بحران تش��کیل ش��د و راهکارهایی برای مواجه ب��ا این پدیده ارائه 

گردی��د.
با اطالعیه اداره کل هواشناس��ی مبن��ی بر ورود پدیده گردوغبار 
و ریزگرد در روزهای پنجش��نبه و جمعه مصادف با 27 و 28 خرداد 
به اس��تان ای��الم، در روز چهارش��نبه 26 خرداد جلس��ه اضطراری 
اتاق بحران با حضور رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ایالم، معاونین 
دانش��گاه، رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزش��کی، معاون فنی 
و عملیاتی اورژانس، رئیس حراس��ت دانشگاه و مسئول EOC این 

مرکز تش��کیل ش��د.
در جلس��ه اضط��راری اتاق بحران ایالم پس از بررس��ی ش��رایط، 
حال��ت آماده ب��اش اعالم ش��د و همچنی��ن در این جلس��ه عالوه بر 
آماده باش کلیه مراکز درمانی، مصوب ش��د ک��ه تمام مراکز مذکور 
ب��ه ماس��ک، اس��پری تنفس��ی و داروهای مرتب��ط مجهز ش��وند. از 
مصوبات دیگر این جلس��ه توزیع ماس��ک بین مردم توسط نیروهای 
فوریت ه��ای ای��ن مرکز و اطالع رس��انی به م��ردم در خصوص عدم 
تردده��ای غیرضروری و اس��تفاده از ماس��ک در ص��ورت خروج از 
منزل، ذکر ش��د. این مرکز با تهیه بروشورها و همچنین استفاده از 
رس��انه ها توصیه های الزم در این زمین��ه را به مردم یادآوری کرد و 

اعالم کرد س��المندان و کودکان را از منزل خارج نکنند.
بیش��ترین س��طح آلودگی در اس��تان لرس��تان اعالم ش��د و طبق 
گزارش های رس��یده میزان آلودگی هوای لرستان بیست برابر حد 
مجاز اس��ت. پیرو اطالعیه هواشناس��ی لرس��تان مبنی بر ش��رایط 
بحرانی در این اس��تان ستاد بحران این استان نیز وارد عمل شد و 
پ��س  از اعالم آم��اده باش ب��ه تمام مراک��ز درمان��ی و تجهیز کردن 
آن ها به داروهای مورد نیاز و ماس��ک و تجهیزات؛ طی اطالعیه ای 
در خصوص خطرهای احتمالی به مردم آگاهی و هش��دارهای الزم 
را داد و از م��ردم خواس��ت در م��وارد غیرض��روری از من��زل خارج 

نش��وند.
طبق گزارش های رس��یده از ش��هرهای درگیر پدی��ده ریز گردها 
آم��ار تعداد مراجعین به بیمارس��تان ها و مراک��ز درمانی و تماس با 
اورژان��س 115 در ای��ن مراک��ز افزای��ش قابل توجهی یافته اس��ت. 
م��وارد آس��می، قلبی عروقی و COPD از موارد ش��ایع در چند روز 
اخی��ر بوده اس��ت. خدمات رس��انی اورژانس پیش بیمارس��تانی در 
این آلودگی چند برابر ش��ده اس��ت و عالوه برافزایش درخواس��ت 
کمک از اورژانس وظیفه توزیع ماس��ک و اطالع رسانی نیز بر عهده 
اورژانس اس��ت و حجم گردوغب��ار در بعضی از اس��تان ها به حدی 

اس��ت که س��رعت عمل اورژانس را کاهش می دهد.

گزارش ویژه
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ریز گردها اورژانس غرب کشــور را فعال کرده 
است
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برای کاهش آالم دو بانوی رنج دیده اما استوار...

شاید بتوان گفت که س��خت ترین بحران عاطفی که می تواند 
در زندگی یک انس��ان بروز نماید، از دست دادن همسر، فرزند، 
پ��در و مادر اس��ت. وقتی عزیزی را از دس��ت می دهی ش��اید به 
بس��یاری از مس��ائل نتوانی فکر کنی، ش��اید توان اندیشیدن به 
آینده و مشکالتی که پیش روی خواهی داشت از تو سلب شود؛ 
ام��ا گذر زمان از حجم احساس��ات می کاهد و ب��ر واقعیت های 

تلخ و سخت می افزاید.
در این شماره و شماره قبلی یک یک پنج با همسران شهدای 
بالگ��رد اورژانس فارس )ش��هیدان جوادی و قائ��دی( به گفتگو 
نشس��تیم و دردها و رنج های این دو بانوی داغ دیده را به گوش 
مس��ئولین و البته مخاطبین نش��ریه رس��اندیم. وقت��ی روایتگر 
رنج ها و دردها هستی ناخواسته و ناخودآگاه در رنج آنان سهیم 
می ش��وی. در مدت بیش از یک سالی که از شروع به کار نشریه 
می گ��ذرد روایتگر دردهای فراوانی از خان��واده بزرگ اورژانس 
کش��ور ب��وده ای��م، ام��ا دو گفتگویی که با همس��ران ش��هیدان 
جوادی و قائدی منتش��ر گردید ما را در رنج و اندوه فراوانی فرو 

برد.
در ای��ن نوش��تار هدفم��ان بیان رنج ه��ا و دردها نیس��ت. بلکه 
می خواهیم بگوییم که رنج ها هر چه بود گذشت و فروکش کرده 
است - چونان آتش��ی که شعله هایش اگرچه زبانه نمی کشد اما 
هرم گرمایش در زیر خاکستر زمانه ساری و جاری است- اکنون 
و با گذشت بیش از سه ماه از آن حادثه تلخ باید در این فکر بود 
که خانواده بازماندگان این س��انحه تلخ را تکریم کرد و در عمل 

اجازه نداد که گذران زندگی شان در تنگنا باشد.
همس��ر ش��هید جوادی کارشناس پرستاری اس��ت. تا آنجا که 
اطالع داریم مقررش��ده اس��ت که ایش��ان بعد از اتمام مرخصی 
زایم��ان ب��ه اس��تخدام اورژانس ف��ارس درآم��ده و در مرکز پیام 

اورژانس شیراز مشغول به کار شوند.
همس��ر شهید قائدی نیز کارشناس بهداشت است و تا قبل از 
مرخصی زایمان )ایشان همچنان در مرخصی زایمان هستند( 
در اداره بهداشت شهرس��تان خنج مشغول بوده است. آن گونه 
ک��ه ما مطلع ش��دیم قراردادش��ان آخ��ر همین تیرم��اه منقضی 
خواهد شد. با توجه به شرایط سخت بارداری و تولد فرزندشان 
ک��ه اواخر تیرماه 95 خواهد بود، الزم اس��ت که مس��ئله ش��غل 
ایشان به صورت محکم و استوار حل شود تا گذران زندگی برای 
ای��ن بان��وی رنج دی��ده توام با س��ختی بیش��تر نباش��د. البته در 
گفتگویی که با همسر ش��هید قائدی داشتیم ایشان از مدیریت 
اورژان��س کش��ور گالیه داش��تند و البته توقع زیادی نیس��ت که 
اورژان��س کش��ور ب��رای ع��رض تس��لیت به ط��ور حض��وری ب��ه 
شهرس��تان خنج آمده و دیداری حضوری با خانواده این شهید 

بزرگوار داشته باشد.
بنا به درخواست همسران این دو شهید واالمقام، نشریه 
یــک یک پنج بــه نمایندگــی از ایــن دو بانــوی بزرگوار دو 
درخواســت را بــه مقــام محتــرم وزارت بهداشــت تقدیم 

می دارد:
درخواست اول اینکه مس��ئله احتساب این دو شهید در زمره 
ش��هدای بنی��اد ش��هید به نحوی ک��ه از افتخ��ارات و مزای��ای آن 
بهره مند ش��وند. البته این مسئله سال هاست که توسط مدیران 
اورژانس کش��ور در دس��ت پیگیری بوده و متاسفانه به نتیجه ای 
نرس��یده است. ش��اید با ورود مقام محترم وزارت مساله به گونه 
ای دیگر مطرح ش��ده و ص��د البته که حل ش��دن آن با پیگیری 

شخص وزیر امری ممکن است.
درخواست دوم مس��اله اشتغال همسران این دو شهید است. 
هر دوی این بزرگواران در حال حاضر در مرخصی زایمان به سر 
می برند. البته مس��اله اش��تغال همس��ر ش��هید جوادی مطرح و 
ظاهرا حل ش��ده است، اما بحث اش��تغال همسر شهید قائدی 

همچنان مورد بررسی قرار نگرفته است.
باید گفت که حل کردن اش��تغال خانواده این ش��هدا کمترین 
کار ممک��ن در جب��ران ای��ن ضایعه دردناک اس��ت. حل ش��دن 
مس��اله اش��تغال ش��ان بدون من��ت و در نهایت احت��رام به آنان، 
کمترین کار ممکن در جبران آن چیزی است که از زندگی شان 

کاسته شده است.
نش��ریه ی��ک یک پن��ج بدین وس��یله از معاونت محت��رم درمان 
وزارت بهداش��ت جناب دکتر آقاجانی، ریاس��ت اورژانس کشور 
جن��اب دکتر صابری نیا، ریاس��ت علوم پزش��کی ف��ارس جناب 
دکت��ر ایمانی��ه و مدیریت محت��رم اورژانس ش��یراز جناب دکتر 
پی��روی و دکت��ر عالی منش تقاض��ا می نماید ت��ا در خصوص دو 
درخواس��ت فوق ت��الش و پیگیری خود را ب��ه کار بندند؛ و البته 
هیچ ش��کی نیست که این عزیزان دلس��وزتر و پیگیرتر از نشریه 
یک یک پنج بوده و هستند اما این نشریه بنا به رسالت خود که 
همانا یادآوری و تذکر است اقدام نموده و امیدواریم که با سعی 
و ت��الش همه مس��ئولین بتوانی��م از رنج ه��ا و آالم خانواده های 
تمام��ی جانباخت��گان و آس��یب دی��دگان در اورژان��س پی��ش 

بیمارستانی بکاهیم.

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

سه ماه گذشته و کم کم آدم ها به زندگی عادی شان 
برگشته اند، او هم برگشته اما زندگی عادی اش دیگر 
عادی نیست. او ملیحه سه ماه پیش نیست؛ ملیحه 
آن موقع کنار مرد زندگی اش روزها را برای س��ه نفره 
شدن شمارش می کرد اما حاال روزها را برای دونفره 

شدن می شمارد.
قرار بود حضوری باهم حرف بزنیم اما شرایط جور 
نش��د؛ بنابراین   تم��اس تلفنی حاص��ل کردیم و من 
چط��ور می توانس��تم از زن��ی ک��ه ص��دای هق هقش 
گوش��ی تلفن را پرکرده در مورد همس��رش بپرسم؟ 
آن ه��م همس��ری که دیگ��ر او را ندارد، همس��ری که 
وسط آسمان دود شده، رفته و پیش او برنگشته است. 
ملیحه خس��روبیگ همس��ر حس��ن قائدی مس��ئول 
فوریت ه��ای شهرس��تان خنج را می گویم که شش��م 
فروردین امس��ال در سانحه س��قوط بالگرد اورژانس 

فارس به شهادت رسید.
ملیحه خسروبیگ کارشناس��ی بهداشت عمومی 
دارد و در حال حاضر در ش��بکه بهداشت شهرستان 
خنج استان فارس مشغول به کار است. یک سال قبل 
با حسن قائدی که از اقوامشان بوده ازدواج می کند و 
هشت ماه است که منتظر تولد فرزندش است و هرگز 
فکر نمی کرده قرار اس��ت فرزندش را تنهایی به دنیا 
تحویل دهد و او را بزرگ کند. ملیحه می گوید حسن 
دوس��ت داش��ت اس��م پدرش که فوت ش��ده ب��ر روی 
پس��رمان بگذاری��م اما حاال که نیس��ت خان��واده اش 

اجازه نخواهند داد.
ملیحه یک ماه دیگر فرزن��دش را به دنیا می آورد و 
درس��ت از زمان��ی که بای��د به مرخصی زایم��ان برود 
قراردادش نیز تمام می شود و عمال بیکار می شود. او 
امیدواراست با تقاضای همکاری که به اورژانس داده 
مش��کل او حل ش��ود و بتواند یک ش��غل برای ادامه 

زندگی اش داشته باشد.
ملیحه زندگی کوتاهی را تجرب��ه کرده و مثل تمام 
آدم ها خیلی از کارها و حرف ها را برای فرصت بهتر و 
شرایط مناسبت تری گذاش��ته و مثل ما نمی دانسته 
ممکن اس��ت فرصتی نمانده باش��د. عصر روز آخر به 
خرید رفته تا شب برای همسرش یک شام خوشمزه 
درس��ت کند، خودش می گوید ش��ب که برادر حسن 
زنگ زد و خبر سقوط بالگرد را داد گفتم حتما حسن 
االن خیلی ناراحت و عصبی به خانه برمی گردد. به او 
پیام دادم چون وقتی سرکار هست سعی می کنم با او 
تماس نگیرم تا مزاحم کارش نشوم چند نفر دیگر هم 
تماس گرفتند و گفتند تلفن همراه حسن در دسترس 

نیست، کجاس��ت؟ گفتم احتماال درگیر کارهای 
بالگ��ردی که س��قوط کرده 

هس��ت و حتی یک لحظه هم فکر نمی کردم خودش 
توی بالگرد باشد، با تلفنش تماس گرفتم در دسترس 
نبود، نگران شدم  و با همکارانش تماس گرفتم گفتند 
حسن به مأموریت رفته؛ دیگر نمی توانستم تحمل کنم 
با گریه با ش��وهر خواهرش تماس گرفت��م تا من را به 
پای��گاه بب��رد. نمی توانس��تم منزل بمانم، ب��ه نزدیک 
خیابان رفتم تا شوهر خواهر حسن بیاید؛ تمام طول 
مسیر با خودم می گفتم جلوی همکارانش دستش را 
می گی��رم و گریه می کنم تا دیگر م��ن را نگران نکند، 
رسیدیم اما همه به جز حسِن من بودند، حسنم رفته 

بود.
او َحس��نش را از دست داد و حاال منتظر فرزندش 
اس��ت تا یک حسن قائدی قهرمان، مانند همسرش 

تربیت کند و تحویل جامعه دهد.
یک یک پنج: آخرین باری که او را دیدید کی بود؟

• روز آخر جمعه بود؛ صبح زود به س��مت روستای 
فیدو حرکت کردیم؛ ناهار مهمان خاله حسن بودیم، 
خیلی عجله داش��ت، موقع ناهار هم مرتب با تلفن با 
همکاران��ش در ارتب��اط بود، ش��یفت نبود، ق��رار بود 
روستا بمانیم. بعد از ناهار با اقوام دورهم بودیم خیلی 
خوش گذشت اما عصر باز تلفن ها شروع شد و گفت 
بای��د به خن��ج برگردیم؛ ی��ک مصدوم باید س��ریع به 
شیراز اعزام شود و چون من مسئولیت دارم حضورم 
الزامی است و سریع به سمت خنج حرکت کردیم. در 
یک س��ال زندگی اولین ب��ار بود که می دی��دم با این 
س��رعت رانندگی می کن��د به ویژه به خاطر ش��رایط 
ب��ارداری م��ن همیش��ه خیل��ی بااحتی��اط رانندگی 
می کرد. گفت��م حس��ن آرام تر می ترس��م به جای آن 
مصدوم خودمان را با بالگرد اعزام کنند. باید مکانی 

بالگرد  نشس��تن  برای 
می کردند.  مش��خص 
من را به خانه رساند 
زود  ک��ه  رف��ت  و 

برگردد. زودی که 
دیره��ا  هم��ه  از 

دیرتر شد.

یک یک پنج: هیچ وقت فکر می کردید او را این قدر 
زود از دست بدهید؟

• من نه، اما انگار خودش زیاد به مرگ فکر می کرد. 
بارها به من گفته بود خیلی به من وابسته نشو ممکن 
است روزی نباشم یا این اواخر مرتب می گفت ملیحه 
دوس��ت دارم پسرمان را بر طبق اخالق و منش پدرم 
بزرگ کنی و من هر بار می گفتم حسن این حرف ها 

را نزن خودت هستی و دونفره او را بزرگ می کنیم.
یک یک پنج: در حال حاضر ش��رایط زندگی تان به 

چه صورت است؟
• خان��واده م��ن در المرد زندگ��ی می کنند اما من 
خنج پیش خانواده همس��رم مان��ده ام، هم من، هم 
خانواده حسن ازلحاظ روحی به این کنار هم ماندن 

احتیاج داریم.
یک یک پن��ج: ب��ا ش��غل آق��ای قائ��دی مش��کلی 

نداشتید؟
• نه، من خیلی شغلش را دوست داشتم و بااینکه 
مرت��ب س��رکار ب��ود ام��ا هیچ وق��ت ب��ه او اعتراضی 
نمی کردم. حس��ن خیلی به ش��غلش عالقه داشت و 
بارها به خاطر شغلش از کارها و تفریح هایش گذشت.

یک یک پنج: آقای قائدی چه برنامه ای برای آینده 
پسرتان داشت؟

• بیشتر برنامه هایش در مورد اخالقیات فرزندمان 
بود همان طور که گفتم دوس��ت داش��ت پس��رمان بر 
اس��اس اص��ول اخالقی پ��درش تربیت ش��ود حتی 
می خواس��ت نام پدرش را روی بچه مان بگذارد حاال 
که حس��ن نیس��ت پس��رم را همان طور که او دوست 

داشت تربیت خواهم کرد.
یک یک پن��ج: اگر پس��رتان در آین��ده بخواهد وارد 

اورژانس شود چه عکس العملی نشان می دهید؟
• اگ��ر بخواه��د راه پ��درش را ادام��ه ده��د نه تنها 
مخالفت نمی کنم بلکه خوش��حال خواهم شد؛ یک 
قائ��دی از اورژان��س رفت��ه و یک قائ��دی جایگزینش 
می ش��ود. من کار در فضای درمان را دوس��ت دارم و 
امیدوارم پسرم هم به حیطه درمان عالقه نشان دهد.

یک یک پن��ج: پررنگ ترین خاطره ای ک��ه از آقای 
قائدی دارید چیست؟

• ی��ک س��ال زندگی مش��ترک ما سراس��ر خاطره 
هست و ما درست مثل اوایل آشنایی مان برنامه های 
پیاده روی و س��ایر تفریحاتمان را داش��تیم. به خاطر 
اینکه زود بچه دار ش��دیم زیاد باهم مس��افرت نرفتیم 
ول��ی زمان هایی که منزل ب��ود حتی یک لحظه هم از 
کنار ه��م تکان نمی خوردیم و تمام وقتم��ان را به هم 
اختص��اص می دادیم. خاط��رات که زیاد هس��ت اما 
ترجی��ح می دهم ی��ک خاطره را تعری��ف کنم تا همه 
بدانن��د چق��در ب��ه کارش عش��ق می ورزی��د. اوای��ل 
ازدواجمان چهار روز اول هفته را شیفت بود و دو روز 
هم دانشگاه بود و فقط شب ها خانه بود، بعد از چهار 
روز، شب حدود س��اعت 10 منتظر آمدنش بودم که 
دی��ر کرده بود، تماس گرفتم، گفت یکی از همکاران 
خانم باید برای یک مأموریت به المرد اعزام می ش��د 

چون شب بود خودم جایش رفتم و دیر می آیم.
یک یک پن��ج: چ��ه پیغامی برای س��ایر همس��ران 

تکنسین ها در سراسر کشور دارید؟
• صبر و تحملشان را افزایش دهند و قدر فرصت ها 

را بدانند واقعا خیلی زود دیر می شود.
یک یک پنج: اگر صحبتی با همکاران همسرتان در 

خانواده اورژانس دارید می شنویم.
• ابتدا از تمام همکاران حسن و همسران آن ها که 
م��ن را تنها نگذاش��ته اند و تمام این لحظات س��خت 
کن��ارم بودن��د و هس��تند تش��کر می کن��م و از هم��ه 
تکنسین ها در سراسر ایران خواهش می کنم مواظب 
خودشان باشند. خدایی نکرده اگر اتفاقی برای آن ها 
بیفت��د خان��واده آن ه��ا زندگ��ی س��ختی را خواهند 

گذراند.
یک یک پن��ج: ب��ا مس��ئولین اگ��ر صحبت��ی دارید 

بفرمایید.
در ای��ن مدت مس��ئولین اورژانس ش��یراز با من در 
ارتب��اط بودند؛ ام��ا هیچ کدام از مس��ئولین اورژانس 
کش��ور ب��ه دیدن م��ن و خان��واده حس��ن نیامدند، از 
همین جا خواهش می کنم مسئله احتساب شهادت 
حسن را پیگیری کنند؛ قبر حسن هنوز سنگ ندارد 
)ب��ه دلی��ل بالتکلیفی مس��اله ش��هادت( و این اصال 
صورت خوش��ی آن ه��م در یک شهرس��تان کوچک 
ن��دارد و همچنین در مورد تقاض��ای من برای کار در 

اورژانس عنایت ویژه داشته باشند.

سخن رهبری
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یک قائدی رفته و یک قائدی می آید
گفت و گویی صمیمانه با همسر شهید حسن قائدی

سرمقاله
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سردبیر

به گ��زارش رواب��ط عموم��ی مرک��ز اورژانس 
اس��فراین در تاریخ س��یزدهم خردادماه 1395 
س��اعت 19 و 41 دقیقه در تم��اس با مرکز پیام 
اس��فراین، برای خان��م ب��ارداری در چادرهای 
عش��ایر روس��تای کرکزو از توابع رشته کوه های 
ش��اه جهان اع��الم کمک و بالفاصل��ه اورژانس 
جاده ای اردغان به محل اعزام می ش��ود اما به 
دلیل سخت گذر بودن مسیر، همکاران پس از 
طی 3 س��اعت پیاده روی به مصدوم رس��یده و 
پس از انجام اقدامات درمانی و تحت مراقبت، 
م��ادر در محل وضع حمل می کن��د و درنهایت 
کارکن��ان آقایان مک��رری و جمال آبادی پس از 
گذش��ت 48 س��اعت م��ادر و فرزند را س��الم به 

بیمارستان تحویل می دهند.
علی مکرری، تکنیس��ن  فوریت های پزشکی 
اس��فراین، ای��ن ماموری��ت را این گون��ه ش��رح 
می ده��د: نزدیک غروب بود ک��ه از مرکز اعالم 
کردند باید ب��رای نجات مادر ب��اردار به منطقه 
عش��ایر برویم و فورا به همراه یکی از همکاران 
اعزام ش��دیم، موقعیت عش��ایر کنار کوه کرکزو 
ب��ود و امکان تردد ماش��ین تا یک منطقه خاص 
ب��ود و بای��د مابق��ی مس��یر را پی��اده می رفتیم، 
ماش��ین را کن��ار ماش��ین ی��ک گ��روه از همان 
عش��ایر گذاشتیم و پیاده باراهنمایی یک نفر از 

عشایر به راه افتادیم.

فق��ط الن��گ و جامب��گ و وس��ایل مرب��وط به 
زایم��ان را همراهم��ان برداش��تیم و ب��ه همراه 
هم��ان راهنما سه س��اعتی پی��اده روی کردیم و 
خود را بر بالین مادر باردار رساندیم و زایمان با 
موفقی��ت انجام ش��د، ح��ال بچه و م��ادر هر دو 
خوب بود و چون منطقه س��خت گذر بود و مادر 
ضعف و بی حالی داش��ت همان جا ماندیم تا از 
وضعیت حال او مطمئن ش��ویم و اقدامات الزم 

را انجام دهیم.
وقتی زایم��ان را انجام دادیم ب��ا مرکز تماس 
گرفتیم و وضعیت را ش��رح دادیم و آن ها هم به 
مدیریت دانش��گاه گفته بودند و دانشگاه ملزم 
کرده ب��ود دو نفر ماما حتما ب��ر بالین این مادر 
حاضر ش��وند و وضعیت او را بررس��ی کنند زیرا 
م��ادر اف��ت فش��ارخون داش��ت و به م��ا گفتند 
بمانید تا ماماها برس��ند، آن ه��ا آمدند کارهای 
مربوطه را انج��ام دادند و درنهایت مادر و نوزاد 

را بردیم و به بیمارستان تحویل دادیم.
ای��ن ماموری��ت نزدیک ب��ه 48 س��اعت طول 
کش��ید، ماموریت س��ختی بود ولی وظیفه ما و 
شغل ما این است که در هر شرایطی بتوانیم به 

همنوع��ان خ��ود کمک کنی��م. این م��ادر جزو 
عشایری بود که همیشه زایمان های خود را در 
دل طبیع��ت و به صورت طبیعی انجام داده بود 
و اولی��ن باری بود که اورژانس ب��رای زایمان به 
منطقه رفته بود، خودشان ماما داشتند ولی آن 
روز در منطقه نبود و فقط یک خانم مس��نی بود 
که کار خاصی از دس��تش برنمی آمد و کمی به 

ما کمک کرد.
این زایمان چهارمی��ن زایمان این مادر بود و 
زایمان ه��ای قبل��ی را ب��ه کمک هم��ان مامای 
محل��ی خودش��ان انج��ام داده بود، ن��ام فرزند 
پس��ری ک��ه ب��ه دنی��ا آم��د را ب��ه پیش��نهاد م��ا 
»امیرحس��ین« گذاش��تند. وقت��ی ب��ه س��مت 
آمبوالنس برمی گشتیم، عشایر دیگری که ما را 
دیدند فکر نمی کردند اورژانس این قدر کارایی 
داش��ته باش��د؛ لذا غافلگیر ش��ده بودند و از ما 

خیلی تشکر کردند.
زایمان، تولد وزندگی جدید احس��اس شعف 
زیبایی در انسان ایجاد می کند و حس قشنگی 
که م��ادر و پ��درش دارند حس قاب��ل توصیفی 
نیس��ت، هرچند در تمام ماموریت ها، نیروهای 

اورژانس کمک می کنند یک زندگی نجات پیدا 
کند اما حس��ی که در تولد اس��ت بس��یار زیباتر 
اس��ت. ای��ن ماموری��ت یک��ی از ماموریت هایی 
اس��ت که هیچ وق��ت فراموش نمی ش��ود هم به 
خاطر سختی و هم به دلیل اسمی که برای این 

بچه به پیشنهاد ما گذاشتند.
عبدالله جمال آبادی، کارشناس فوریت های 
پزش��کی اسفراین، دیگر تکنسینی است که در 
این ماموریت حضورداش��ته است، به گفته وی 
خدم��ت  دوران  ط��ول  در  ماموریت��ی  چنی��ن 
نیروهای اورژانس ممکن است خیلی کم پیش 
پای��گاه  او ک��ه 3 س��ال س��ابقه کار در  بیای��د. 
اورژانس س��بزوار را دارد درب��اره این ماموریت 
می گوی��د: بارها تجربه حضور در ماموریت های 
زایمان رادارم و چنین ماموریت هایی، س��ختی 
خ��اص خود را دارد. خان��واده ای که در منطقه 
عش��ایر ب��ه کم��ک م��ا نی��از داش��تند خان��واده 
محرومی بودند ولی عش��ایر همیش��ه س��رآمد و 
افتخ��ار کش��ور هس��تند و وظیف��ه م��ا کمک به 
همنوعان در هر ش��رایطی اس��ت. پس از پایان 
ای��ن ماموریت خوش��حال ش��دم از اینکه دیدم 
این هم��ه درس خواندن باعث ش��د از تجربه ام 
ب��رای کمک ب��ه همنوعم اس��تفاده کن��م و این 

احساس خیلی خوبی است.

نام نوزاد را به پیشنهاد تکنسین ها »امیرحسین« گذاشتند
روایت تولد امیرحسین در منطقه عشایرنشین اسفراین در ماموریتی 48 ساعته



صفحه    3
شماره سیزدهم | تیر ماه 1395  
JUN 2016

در ش��ماره قبل نش��ریه یک یک پنج گزارشی 
تحلیل��ی با موض��وع سوءاس��تفاده درمانگاه ها 
ب��رای   115 اورژان��س  از  درمان��ی  ومراک��ز 
انتقال های بین بیمارس��تانی نوش��ته شد؛ اما 
این بار این انتقالها فراتر از آن گزارش اس��ت و 
یک بیمارس��تان تخصصی اقدام به استفاده از 
انتق��ال  ب��رای  اورژان��س  آمبوالنس ه��ای 

آزمایش های بیماران خود کرده است.
ط��ی تماس��ی با دفت��ر نش��ریه یک یک پنج و 
اط��الع دادن در مورد تخلف یک بیمارس��تان 
دولتی  سوءاس��تفاده از اورژانس 115 مشهد 
ب��رای انتق��ال بی��ن بیمارس��تانی و همچنین 
اس��تفاده از آمبوالنس اورژانس برای دریافت 
جواب آزمایش های بیماران این بیمارس��تان، 
س��عی کردیم بنا ب��ر وظیفه رس��انه ای خود از 
کام��ال  و  نکنی��م  چشم پوش��ی  موض��وع  ای��ن 
بی طرفانه آن را بررسی کنیم. الزم به توضیح 
اس��ت م��ا هی��چ نتیجه گی��ری از ای��ن گزارش 
انج��ام نداده ایم و تنها صحبت ه��ا را منعکس 

کرده ای��م.
بیمارس��تان ف��وق تخصص��ی ع��روق عل��وی 
مش��هد ک��ه کمت��ر از ی��ک م��اه از افتت��اح آن 
می گ��ذرد بدون تکمیل ک��ردن تجهیزات خود 
اق��دام ب��ه پذی��رش بیم��ار ک��رده اس��ت. ای��ن 
بیمارس��تان که فاق��د آزمایش��گاه و آمبوالنس 
بیماربر اس��ت ب��رای انتق��ال بیم��اران خود به 
بیمارستان های دیگر جهت انجام آزمایش ها و 
همچنی��ن ب��رای ارس��ال آزمایش های��ی که در 
بیمارس��تان انج��ام داده ب��ه بیمارس��تان ها یا 
آزمایش��گاه های دیگ��ر جه��ت دریاف��ت جواب 
آزمای��ش از کده��ای عملیاتی فع��ال اورژانس 

115 مشهد استفاده می کند.
در این گزارش هم س��راغ تکنس��ین ها و هم 
مس��ئولین اورژان��س و هم رئیس بیمارس��تان 

مذکور رفتیم.
ناراح��ت و  تکنس��ین ها از ش��رایط موج��ود 
عصب��ی بودند و ای��ن عمل را سوءاس��تفاده از 
اورژان��س 115 و باعث کم ش��دن انگیزه خود 
می دانس��تند. یکی از آن ها گف��ت: گاهی یک 
لوله آزمای��ش را از بیمارس��تان عل��وی تحوی��ل 
می گیری��م و ب��رای گرفتن ج��واب آزمایش در 
مقص��د منتظ��ر می مانی��م؛ این باع��ث معطل 
ماندن ی��ک کد می ش��ود و عالوه ب��ر آن باعث 
فرسودگی نیرو می شود؛ درشان یک تکنسین 
نیست که با او این طور رفتار شود. یکی دیگر از 
تکنس��ین ها عنوان کرد: اینکه یک بیمارستان 
ف��وق تخصصی ب��ا محوریت ع��روق راه اندازی 
شود درصورتی که می تواند به عنوان یک بخش 
در ی��ک بیمارس��تان تعبیه ش��ود خودش جای 
س��ؤال دارد ام��ا طلبکاران��ه رفت��ار ک��ردن این 
بیمارس��تان با تکیه  بر جایگاه قدرت مسئولین 
این بیمارس��تان انگیزه کاری را از ما می گیرد، 
درس��ت نیس��ت ای��ن ح��رف را بزنم ول��ی این 
بیمارستان از اورژانس به عنوان آژانس های بی 
حقوق اس��تفاده می کند و حت��ی هدف اصلی 
اورژانس که کمک رس��اندن به مردم در منزل و 
خیاب��ان اس��ت را زیر تأثی��ر ق��رار می دهد. هر 
از  بای��د  بیم��اران  انتق��ال  ب��رای  بیمارس��تان 
ام��ا  کنن��د  اس��تفاده  خ��ود  آمبوالنس ه��ای 
متاس��فانه بیمارس��تان علوی فاق��د آمبوالنس 
اس��ت. ما بنا بر وظیفه انس��انی خود که نجات 
جان بیماران است و نباید این هدف را زیرتأثیر 

ب��ه  دهی��م  ق��رار  مدیریت��ی  سیاس��ت های 
ماموریت های اعالم شده می رویم اما امیدواریم 
مس��ئولین مربوط به ط��ور ویژه به این مس��ئله 

رسیدگی کنند.
در تهیه این گزارش چند بار با ریاس��ت مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی مشهد 
تماس گرفتیم تا نظرشان را در مورد این اقدام 
بیمارس��تان عل��وی جوی��ا ش��ویم ام��ا موفق به 
صحبت با ایش��ان نشدیم. با رئیس بیمارستان 
ف��وق تخصصی عروق علوی دکتر محمدهادی 
مدقق که معاون درمان علوم پزش��کی مش��هد 
ش��نیدن  از  بع��د  گرفتی��م،  تم��اس  هس��ت 
صحبت های ما و انتقال اظهارات تکنسین های 
اورژان��س ب��ه وی، گف��ت: ح��دود دو هفت��ه از 
افتتاح بیمارس��تان علوی می گذرد و داش��تن 
کمبود بعضی تجهیزات طبیعی است. مشکل 
انتقال بیمار بین بیمارستانی به دلیل مشکلی 
اس��ت که ما برای پ��الک کردن آمبوالنس��مان 
داشتیم که خوش��بختانه این مشکل حل شده 
است. ممکن است یک نفر در منزلش برحسب 
ضرورت ب��ه اورژانس احتیاج پی��دا کند و خب 
این ش��رایط ضروری در بیمارستان هم ممکن 
اس��ت اتف��اق بیفت��د و م��ا از اورژان��س کم��ک 
گرفتیم؛ اما در مورداس��تفاده از اورژانس برای 
دریاف��ت ج��واب آزمایش ه��ا ای��ن ادع��ا را رد 

می کنم.
رئی��س بیمارس��تان عل��وی با تاکی��د بر عدم 
وج��ود هی��چ من��ع قانون��ی ب��رای اس��تفاده از 
اورژانس برای انتقال بین بیمارستانی بیماران 
در مواق��ع ضروری ادامه داد: ممکن اس��ت در 
بیمارس��تان  ای��ن  کار  ش��روع  اول  روزه��ای 

اورژان��س  از  و  داش��ته  وج��ود  مش��کالتی 
درخواس��ت کمک کرده باشیم اما در چند روز 
اخی��ر چنی��ن چی��زی مش��اهده نش��ده و این 
مش��کل به ط��ور کامل حل ش��ده اس��ت. اینکه 
بیماری منتقل ش��ده امکانش هس��ت اما قطعا 
برای انتقال آزمایش ها از اورژانس استفاده ای 
نکرده ای��م و اگ��ر م��وردی مش��اهده ش��ود ب��ا 

قاطعیت برخورد می کنیم.
همچنین مدقق تصریح کرد: در هفته آینده 

این مشکل به طور کامل رفع خواهد شد.
ام��ا ی��ک منب��ع موث��ق به م��ا اط��الع داد که 
همچنان این مش��کل پابرجاس��ت و با استقرار 
یک کد پشتیبان، به صورت شبانه روزی توسط 
این مس��ئولین ی��ک خط��ا را با خطای��ی دیگر 
جب��ران کرده ان��د و در حقیق��ت به ج��ای حل 

کردن مشکل صورت  مسئله را پاک کرده اند.
بعد از شنیدن اظهارات محمدهادی مدقق و 
تکنس��ین های اورژانس مش��هد با واحد روابط 
عمومی معاونت درمان وزارت بهداشت تماس 
گرفته و با طرح این موضوع سؤاالتی را مطرح 
کردی��م. اما علی رغم تماس های مکرر بعدی با 
روابط عمومی معاونت درمان وزارت بهداشت 
موف��ق ب��ه دریاف��ت پاس��خ از جان��ب ایش��ان 
نگش��تیم. لذا با انتش��ار این گزارش، مش��کل 
مذک��ور را به معاون��ت درمان وزارت بهداش��ت 
ارجاع داده و از ایش��ان تقاضا داریم که با ورود 
به این مساله مهم از کاهش انگیزه های کاری 
پیش��گیری  بیمارس��تانی  پی��ش  اورژان��س  در 

نمایند.

محمدرضا کریمی||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارشناس فوریت های پزشکی - دزفول

دیدگاه

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی بم طی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115 بم در تاریخ 21 خرداد س��اعت 7 صبح، 
برای مادر بارداری که دچار درد ش��دید بود درخواس��ت کمک ش��د. بالفاصله یک دس��تگاه آمبوالنس برای بررس��ی بیش��تر به آدرس بیمار اعزام و در این فاصله 

کارشناسان مرکز پیام اورژانس ١١5 به صورت تلفنی، وضعیت بیمار را تا رسیدن آمبوالنس اعزامی بررسی کردند.
تکنسین های اعزامی زکی زاده و پور قربانعلی پس از بررسی شرایط بیمار برای اعزام به بیمارستان او را به آمبوالنس منتقل کردند اما به دلیل پیشرفت مراحل 

زایمان تکنسین ها اقدامات درمانی را در آمبوالنس شروع کردند و نوزاد در آمبوالنس به دنیا آمد.

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

درد دل هایی که شنیدنی است!
حرف��ه فوریت های پزش��کی به دلیل تنوع وظایف و س��نگینی بار 
مسئولیت که همانا صیانت از سالمتی و جان انسان هاست یکی از 
پراس��ترس ترین مشاغل است. این مقاله سعی بر آن دارد که درک 
صحیحی برای آنان که خارج از این حرفه هستند پدید آورد و برخی 
ناگفته ه��ا را بازگوی��د، زی��را آنچ��ه بیش��تر م��ردم می بینن��د، فقط 
آمبوالنس��ی است که آژیرکش��ان می رود و برخی این حرکت را یک 

تفریح می دانند و بعضی نیز غبطه آن راننده را می خورند.
اساس عملیات اورژانس را پایگاه های فوریت های پزشکی چه در 
شهر و چه در جاده ها تشکیل می دهند. در هر پایگاه حداقل 2 نفر 
شاغل هستند با شیفت های حداقل 24 ساعته، که این دو نفر در 
صورت عدم وجود مأموریت در این 24 س��اعت یا بیش��تر، ایزوله از 
اجتماع، مانند زندانی باید روزگارش��ان را در اتاقی س��پری کنند؛ 
اینان باید لباس فرم را دائم بر تن داش��ته باش��ند و از اتاق بی س��یم 
نباید خارج ش��وند که مبادا ارتباطش��ان با مرکز پیام گسسته شود. 
ورزش نمی ش��ود کرد زیرا بدن و لباسش��ان نباید بوی عرق بدهد و 
س��بک باید بخوابند که بی س��یم را بشنوند، لباسش��ان باید اتوزده 
باش��د درحالی که با همان لباس می خوابن��د و حفاظت از پایگاه و 
اموال دولتی را به عهده دارند و آن هایی که در جاده ها هس��تند در 

خصوص امنیت پایگاه هایشان مشکالت خاص خود رادارند.
اگ��ر مأموریت نباش��د زندگی کس��الت بار و بی تحرک نابودش��ان 
می کند و اگر مأموریت باش��د این چنین است که اعالم مأموریت که 
می ش��ود باید به س��رعت هرچه تمام بدون��د و راهی ش��وند، باید با 
سرعت رانندگی کنند، شاید جان کسی درگرو رسیدن آنان باشد، 
ای��ن س��رعت و آژیر برای عده ای تصور بازی و تفری��ح دارد اما برای 
کس��ی که ش��غلش این اس��ت کجایش بازی و تفریح است؟! وقتی 
تکنسین های اورژانس 115 کشته ها و مجروحین بسیاری فقط در 
ای��ن قس��مت کار داده ان��د. به مح��ل حادث��ه که می رس��ند گاهی 
حاضرین محترم اند و درخور س��تایش اما گاهی پرخاشگر و توهین 
گو هس��تند و طب��ق مقررات، هرگز حق با تکنس��ین نیس��ت. آنجا 
تکنس��ین نه فرصت دفاع از خود را دارد نه ح��ق آن را. درحالی که 
عموم��ا درزمان��ی کمت��ر از 7 دقیق��ه س��ر صحنه حاضرن��د گاهی 
حاضرین مدعی هستند که نیم ساعت یا بیشتراست که منتظرند و 
ای��ن طبیعت یک صحنه اورژانس��ی اس��ت که دقایق ب��رای حادثه 
دیدگان و ناظرین به سختی می گذرد و بار این استرس و پرخاشگری 

را تکنسین ها با شنیدن توهین و ناسزا تحمل می کنند.
در موارد کمی هم واقعیت دارد که آمبوالنس دیر رس��یده باشد، 
زی��را پیش می آید ک��ه آمبوالنس ی��ک منطقه در مأموریت اس��ت و 
آمبوالنس��ی از منطقه ای دیگر باید اعزام ش��ود یا اصال آمبوالنسی 
ب��رای اعزام وجود ندارد و در ای��ن حالت منتظران درصحنه از کجا 
می دانند که آمبوالنس از کجا آمده و چرا دیر رسیده؟ در اینجا نیز 
تکنسین اورژانس است که باید بار این ندانستن را به دوش بکشد. 
در حوادثی که چند نفر مصدوم ش��ده اند گاهی در صورت نرسیدن 
آمبوالنس کمکی تکنسین مجبور می شود همه مصدومان را با یک 
آمبوالن��س منتقل کند؛ در این وضعیت مجالی برای توضیح دادن 
شرایط  به حاضرین  نیست  و هر نوع برخوردی ممکن است منجر به 

درگیری و پرخاشگری شود.
تکنس��ین ها عموم��ا آم��وزش کاف��ی ب��رای کار به این س��نگینی 
ندیده اند )کاردانی( درحالی که وظیفه ی معاینه، تشخیص و درمان 
رادارند و این مراحل گاهی برای پزشکان مجرب نیز چالش برانگیز 
اس��ت. موقعیت هایی را در نظ��ر بگیرید که مصدوم��ان در بدترین 
وضعی��ت هس��تند و پس از تش��خیص، درم��ان صحیح بای��د انجام 
بگیرد. به هرحال تکنسین ها باید مراقبت از بیمار را به نحو شایسته 
انج��ام دهن��د. ب��وی عفون��ت، خون، اس��تفراغ و س��ایر ترش��حات 
نمی توان��د و نبای��د مان��ع انجام مراقبت ش��ود و درحالی ک��ه تقریبا 
همیش��ه تعداد دو نفر برای حمل بیماران کم می باشد باید این کار 

را با دقت و بر اساس روش استاندارد انجام دهند.
از مأموریت که برمی گردند باید آمبوالنس را بشویند، ضدعفونی 
کنند و برای مأموریت بعد آماده کنند. لباسش��ان را اگر آغش��ته به 
خون و ترش��حات ش��ده تمیز کنند یا لباس دیگری بپوشند و آماده 
مأموری��ت بع��دی باش��ند. تکنس��ین های اورژان��س فق��ط رانن��ده 
آمبوالن��س نیس��تند این ها نگهب��ان پای��گاه نیز هس��تند، خدمه و 
نظافتچ��ی هم��ان پای��گاه نیز هس��تند، آمبوالن��س را نی��ز تجهیز 
می کنن��د، رانندگی پراسترس��ی را نی��ز تجربه می کنن��د. همانند 
پزش��ک معاین��ه کرده و ش��رح حال می گیرن��د، همانند پرس��تاران 
مراقبت انجام می دهند، بیم��ار را حمل می کنند، مانند نظامی ها 
آماده باش هستند با مسئولیتی به مراتب سنگین تر از نظامی ها، از 
مردم طعنه می شنوند و کتک می خورند و بعد از 20 سال کار هنوز 
به چشم همان تکنسین روز اول دیده می شوند و هزار حرف نگفته 

دیگر...
ای��ن مطالب را نوش��تم ت��ا بدانیم هرکس��ی نمی توان��د   در بخش 
فوریت ها کار کند تا خدای نکرده با سهل انگاری  جایگاه این حرفه 
را خدشه دار  کند. آموزش هایشان باید بهتر از این باشد که هست، 
حق��وق و دستمزدش��ان باید بهتر از این باش��د که هس��ت، بیش��تر 

حمایت شوند و در یک کلمه: درست دیده شوند.

وقتــی اورژانـس آژانــس می شـــود!
گزارشی از تخلفی آشکار توسط بیمارستان علوی مشهد

ادامه مطلب از صفحه 1
جمع شده بودیم، پس��رعموی بنیامین رفت 
ب��االی درخ��ت و ب��ه بچه های دیگر ه��م آلوچه 
م��ی داد، بنیامین اولی��ن آلوچه را خ��ورد ولی 
دوم��ی را قورت داد ک��ه در گلوی��ش گیر کرد. 
همس��رم من��زل نب��ود، وس��یله هم نداری��م اما 
عم��وی بنیامی��ن وقت��ی دی��د بچ��ه راه نف��س 
کش��یدن ن��دارد و نبضش هم ضعیف ش��ده با 
موت��ور او را ب��ه من��زل یک��ی از دوس��تانش که 
ماشین دارند برد تا به کمک دوستش، بنیامین 
را به بیمارس��تان ببرند و در همین فاصله هم با 
پس ازاینک��ه  و  می گیرن��د  تم��اس  اورژان��س 
مسافتی را طی می کنند در مسیر به آمبوالنس 

می رسند.
ب��ه گفته م��ادر بنیامی��ن، او چهارمین فرزند 
خانواده اس��ت، احترام خانی می گوید: زمانی 
که ای��ن اتف��اق ب��رای بنیامین افتاد اس��ترس 
را  پ��ای خ��ودم  و  و دس��ت  ش��دیدی داش��تم 
گم کرده بودم و نمی دانس��تم باید چه کار کنم، 
نمی توانس��تم برای فرزندم کاری انجام دهم و 
از بچه ام دست کشیدم، اتفاق خیلی بدی بود.

عموی بنیامین را خدا رسانده بود
ف��رزاد خان��ی، عم��وی بنیامین اس��ت که با 
موت��ورش بچ��ه را به ویالی دوس��تش برده تا با 
ماش��ین او بنیامین را به بیمارستان ببرد که در 
مسیر به آمبوالنس رسیدند. او که ساکن تالش 

اس��ت روز جمعه با خانواده برای دیدن پدرش 
به ییالق در روس��تای براپش��ت می رود، فرزاد 
خانی درب��اره آن روز می گوید: منزل پدری ما 
در یی��الق پ��ر از درخت ه��ای آلوچ��ه وحش��ی 
اس��ت، بچه ها دور و اطراف درخت و در حیاط 
مشغول بازی و بزرگ ترها هم مشغول صحبت 
بودن��د، یک لحظه دی��دم بنیامین در حال خفه 
ش��دن است و متوجه ش��دیم آلوچه در گلویش 
گیرک��رده، کاری از دس��تمان برنمی آمد، یک 

دوس��تی داش��تم که ماش��ین دارد وقتی دیدم 
بچه دارد از دست می رود سریع با موتور او را به 
ویالی دوستم رساندم و به دوستم گفتم باید او 
را ب��ه بیمارس��تان برس��انیم تا حداق��ل جلوی 

چشمان مادرش از دست نرود.
نزدیک به 20 کیلومتر راه طی کرده بودیم و 
در همین فاصله با اورژانس هم تماس گرفتم و 
را  م��ا  تلفن��ی  اورژان��س  نیروه��ای  از  یک��ی 
راهنمای��ی کرد و هر چ��ه گفت انج��ام دادیم، 

طولی نکش��ید که بنیامین ش��روع به استفراغ 
ک��رد و کف باال م��ی آورد اما هن��وز بی حال بود. 
نجات بنیامین از مرگ یک معجزه بود که ما آن 
را مدیون نیروهای اورژانس هستیم، کمی بعد 
وضعیت بچه بهتر ش��د و به آمبوالنس اورژانس 
ملح��ق ش��دیم، نیروه��ای اورژان��س اقداماتی 
انجام دادند که نفس بچه برگشت  و بعد او را به 
بیمارس��تان منتقل کردند. در بیمارس��تان هم 
یک س��ری اقدامات انجام ش��د و دکتر دارویی 
ب��رای بنیامین تجویز ک��رد و مدت زمان زیادی 
نگذش��ت که وضعی��ت و حال بنیامی��ن عادی 
شد، نیم ساعتی منتظر ماندیم تا اتفاقی نیفتد 
و وضعی��ت س��المتی بنیامی��ن پای��دار ش��ود، 
بعدازآن بنیامین را مرخص کردند، تالش های 
نیروه��ای اورژانس و زحماتی ک��ه برای نجات 
جان بنیامین کشیدند با هیچ زبانی قابل تقدیر 

نیست.
مادر از دیدن دوباره بنیامین شگفت زده شد

مادر بنیامی��ن که از دیدن دوباره بنیامین در 
صح��ت و س��المت کام��ل به وج��د آم��ده و در 
پوس��ت خ��ود نمی گنج��د به قدری خوش��حال 
اس��ت که می گوی��د با هیچ زبان��ی نمی توانم از 
نیروهای ش��ما تش��کر کن��م و هرچقدر تش��کر 
کنیم بازهم کم است. او برای تمامی نیروهای 
اورژانس آرزوی س��المتی، تندرس��تی و شادی 

دارد.

ماه عبادت و بندگی بر همه تکنســین هــای ایران زمین تبریک و 
تهنیت باد.

 روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور



صفحه    4
شماره سیزدهم | تیر ماه 1395  

JUN 2016 محمود حس��ینیان مس��ئول اورژانس 115 شهرس��تان دیر گفت: همکاران گروه عملیات فوریت های پزشکی مردی 50 س��اله را که حین رانندگی دچار ایست
قلبی ش��ده بود احیا کردند. این فرد ابتدا توس��ط مردم به درمانگاه ش��هید بردستانی منتقل و زیر نظر پزش��ک مرکز حدود 35 الی 40 دقیقه تحت عملیات احیا 
قلبی – ریوی قرارگرفته و حتی دارو درمانی نیز ش��ده بود اما هنگام انتقال به بیمارس��تان امام خمینی )ره( کنگان با احیا توس��ط دو تکنسین اورژانس به زندگی 
بازگش��ت و قبل از رس��یدن به بیمارس��تان سطح هوشیاری خود را به دس��ت آورد. مجتبی شهنیایی و احمد عاش��وری اعضای گروه امدادی بودند که بیمار را به 

بیمارستان امام خمینی )ره( کنگان منتقل کردند.

وقتی که مسافر خانه خویش می شویم
هشتمین سفرنامه یک یک پنج مصادف بود 
ب��ا م��اه مب��ارک رمض��ان، ماهی که ب��ه توصیه 
بزرگان زمان خودسازی و سفر به درون خویش 
است. این مسئله سبب خیری شد تا علی رغم 
درخواس��ت های متع��ددی ک��ه ب��رای س��تون 
س��فرنامه داش��تیم در خان��ه خوی��ش بمانیم و 
سفری به درون خویش داشته باشیم. مسافرت 
در ماه رمضان با سختی های زیادی روبروست 
لذا این زمان بهترین فرصت بود تا س��فرنامه را 
ب��ه زادگاه یک ی��ک پنج بیاوریم و گوش��ه ای از 
زحمات تکنسین های پرتالش فسا را به تصویر 
بکش��یم. در یک کالم باید گفت که نش��ریه یک 
یک پنج پیشکش اورژانس فسا برای کل کشور 
اس��ت، پیشکش��ی ک��ه ظاه��را قب��ول طب��ع 
مخاطبین افتاده اس��ت و البته این موفقیت را 
بای��د در ت��الش جمع کثی��ری از هم��کاران در 

مراکز اورژانس سراسر کشور دانست.
فسا یا پسا شهری در جنوب شرق فارس

شهرس��تان فس��ا از توابع اس��تان فارس و در 
145 کیلومتری شیراز است که نام قدیمی آن 
پسه یا پسا به معنای میانه بوده و درگذر ایام به 
فسا تبدیل شده است. قدمت این شهر حداقل 

به زمان هخامنشیان برمی گردد. )منبع: وب(
دانش��گاه علوم پزش��کی این ش��هر در س��ال 
ه��زار   700 مس��احت  ب��ا  زمین��ی  در   1356
مترمرب��ع تأس��یس گردی��د و از س��ال 1373 
به عنوان دانش��کده ای مس��تقل زیر نظر وزارت 
بهداش��ت فعالیت می نمود. این دانش��کده که 
بالندگی خود را به اثبات رس��انده بود در سال 
1386 ط��ی س��فر ریاس��ت جمهور وق��ت، ب��ه 
دانش��گاه مس��تقل علوم پزش��کی ارتقا یافت و 
اورژان��س 115 فس��ا نیز در همان س��ال به تبع 
و  ح��وادث  مدیری��ت  مرک��ز  ب��ه  دانش��گاه، 
فوریت های پزش��کی مس��تقل از استان فارس 
تبدی��ل ش��د. در حال حاض��ر این دانش��گاه با 
قدم��ت نزدی��ک به 40 س��ال قط��ب درمان در 
جنوب شرق فارس شده است و هم اکنون با 4 
پیراپزش��کی،  پزش��کی،  ش��امل  دانش��کده 
بهداشت و پرستاری دارای هزار و دویست نفر 
دانشجو و یک هزار و پانصد نفر نیروی انسانی 

است.

پایگاه ها تکمیل است اما نیروی انسانی نه
در اولی��ن کالم برای معرف��ی اورژانس 115 
فسا باید گفت که 13 پایگاه و نزدیک به 20 کد 
فعال دارد که با توجه به جمعیت شهرس��تان و 
موقعی��ت محوره��ای منته��ی ب��ه آن، تع��داد 
پایگاه ه��ای آن تقریب��ا تکمیل اس��ت ک��ه این 
موفقی��ت را بای��د از پیگیری های ش��بانه روزی 
هیئت رئیس��ه محت��رم دانش��گاه دانس��ت؛ اما 
مش��کل اصلی در تعداد نیروی انس��انی است 
چراک��ه این تعداد پایگاه تنه��ا با حدود 45 نفر 
نی��روی ق��راردادی، پیمان��ی و رس��می اداره 
می ش��ود. البته در س��ه م��اه گذش��ته تعدادی 
نیروی پیام آور به سیس��تم تزریق شده است که 
موج��ب خروج از بحران نیروی انس��انی ش��ده 
اس��ت اما راه حل نهایی و همیش��گی نخواهد 

بود.
اورژانس 115 فسا با توجه به تعداد پایگاه ها 
و چ��ارت مصوب حداق��ل به 100 نف��ر نیروی 
انسانی یعنی دقیقا 2 برابر همین تعداد فعلی 
نیازمند است و این بدین معناست که نیروهای 
فعلی هرک��دام به جای دو نفر نیرو می بایس��ت 

کار کنند.
وضعیت رفاهی پایگاه ها قابل قبول است

در بازدیدهایی ک��ه خبرنگار یک یک پنج در 
ایام عید به همراه تیم بازرس��ی اورژانس کشور 
از 43 شهرستان داشت، حقیقتا اورژانس 115 
فس��ا ازلحاظ امکانات رفاهی اگر نگوییم عالی 
بود در حد خوب و قابل قبولی است. اورژانس 
فس��ا هیچ پای��گاه کانکس��ی ن��دارد و همه 13 
پایگاه س��اختمان است. البته شاید ساختمان 
بعضی پایگاه ها ب��ه دلیل افزایش عمر نیازمند 
تعمیراتی باش��د اما رهای��ی از کانکس در یک 
مرکز اورژانس مسئله ایس��ت که ارزش باالیی 
دارد. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که 
تمام پایگاه های اورژانس فسا مجهز به اینترنت 
پرس��رعت است. حتی پایگاه های جاده ای نیز 
اینترن��ت  ب��ه  وایرل��س  دکل ه��ای  طری��ق  از 
پرس��رعت متصل ش��ده اس��ت. این کار زمانی 
ارزش خ��ود را نش��ان خواه��د داد ک��ه بح��ث 
آموزش مجازی برای تکنسین ها نهادینه شود و 
البته اینترنت پرس��رعت در نصب دوربین های 
مداربس��ته ب��رای پایگاه ها نیز یک زیرس��اخت 
ضروری و الزم است. البته تمام این توضیحات 

بدین معنا نیس��ت که وضعیت رفاهی پایگاه ها 
بی عی��ب و نقص اس��ت و هیچ مش��کلی وجود 
ندارد. صددرصد در وضعیت رفاهی پایگاه های 
فس��ا نقایصی هس��ت ک��ه دید مثب��ت معاونت 
را  دانش��گاه  و هیئت رئیس��ه محت��رم  درم��ان 

می طلبد.
فسا پیشتاز در پرداخت کارانه ها

کارانه تکنسین های اورژانس فسا اگر نگوییم 
در کش��ور اول اس��ت اما جزء پنج کارانه باال در 
بین مراکز حوادث اس��ت. شاید یکی از دالیل 
این مسئله دید مثبت معاونت درمان و معاونت 
توسعه به اورژانس 115 است. البته یک گالیه 
نی��ز از جانب تکنس��ین های اورژانس فس��ا در 
اینجا مطرح می ش��ود که هنوز اختالف کارانه 
115 با کارانه همکاران بیمارستانی زیاد است. 
صدالبت��ه زحم��ت هم��کاران در بیمارس��تان 
ولی عصر فس��ا بسیار باالتر اس��ت اما شاید اگر 
اخت��الف پرداخ��ت در کارانه ه��ا کمت��ر ش��ود 

انگیزه های کاری در 115 افزایش یابد.
گالیه دیگری که تکنس��ین های 115 فسا از 
دانش��گاه دارن��د این اس��ت که چ��را نیروهای 
خ��وب 115 به محض آنک��ه ازلح��اظ علمی یا 
عملی رش��د ک��رده و ارتق��ا می یابند س��ریعا به 
واحدهای بیمارس��تانی و دانش��گاهی منتقل 
خ��وب  نیروه��ای  از  بس��یاری  می ش��وند؟! 
حت��ی  و  س��وپروایزور  ک��ه  فس��ا  بیمارس��تان 
مدیرداخلی هستند ردیف اصلی شان و شروع 
کارش��ان در اورژان��س 115 بوده اس��ت. حتی 
تعدادی از دوس��تانی که هیئت علمی شده اند 
س��ال ها نی��روی رس��می 115 بوده ان��د. البته 
مدیریت دانش��گاه اختیار جابجای��ی نیرو بین 
واحدها را داراست اما ش��اید با اندکی لطافت 
بیش��تر بتوان بسیاری از نیروهای قوی 115 را 
در اورژان��س پی��ش بیمارس��تانی حف��ظ کرد و 

ارتقای هرچه بیشتر آن را رقم زد.
یادی از تکنس��ین خوب فس��ا ک��ه به رحمت 

ایزدی پیوست
س��ال گذش��ته تکنس��ین های اورژانس فسا 
یک��ی از هم��کاران خوب خ��ود را به ن��ام آقای 
بالغی از دس��ت دادند. مرح��وم بالغی مردی 
مهرب��ان و ب��ی آزار ب��ود ک��ه هم��ه بچه ه��ا او را 
صمیمانه دوس��ت داش��تند. برای ش��ادی روح 

ایشان فاتحه ای قرائت فرمایید.

دکتر علیرضا عسکری که از تیرماه 91 ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
شهرستان فسا را به عهده دارد در گفتگو با خبرنگار یک یک پنج گفت: 
در چند سال اخیر تالش شده مطابق با نقشه راه گسترش اورژانس های 
پیش بیمارس��تانی گام های عمل��ی در افزایش تعداد و کیفیت عملکرد 
انج��ام گیرد. بدین ترتیب پنج پایگاه جدید راه اندازی ش��د و نوس��ازی 
ساختمان اداری و بهره برداری از سرویس پزشک مشاور صورت گرفت. 
همچنین کارگاه بین المللی PHTLS برای اولین بار در دانش��گاه های 
علوم پزشکی در اورژانس 115 فسا برگزار شد و در کل به سمتی پیش 
رفتیم که زمان های رسیدن بر بالین بیمار در 115 فسا از 12 دقیقه به 
8 دقیقه در جاده ها و از 8 دقیقه به 5 دقیقه در ش��هر کاهش یافت؛ که 
هم��ه این ها با اجرای برنامه هاییاز قبیل طرح اس��تقرار روزانه  و کنترل 

منظم و دقیق کیفیت ماموریت های انجام شده بدست آمد.
وی ادامه داد: اصلی ترین مش��کل اورژانس فسا کمبود نیروست که 
طبق بررس��ی های انجام ش��ده این کمبود خللی در س��طح کیفی این 
مرکز نداشته و کارکنان با ایثار همه جانبه و همگانی باعث ارتقاء کیفی 
مرکز اورژانس 115 فس��ا ش��ده اند. این فقط یک ادعا نیست و رئیس 
اورژانس کشور در بازدیدی که از مرکز فسا انجام دادند از نزدیک شاهد 

این پیشرفت و سطح کیفی بوده اند.
دکتر علیرضا عسکری ضمن تشکر از زحمات شبانه روزی نیروهای 
خ��ود افزود: به زودی و در ماه های آتی مش��کل کمبود نیروی انس��انی 
حل خواهد شد و وزارتخانه با مجوزهای استخدامی در این زمینه با ما 

همکاری الزم را داشته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: همان طور که ازلحاظ کیفی 
رش��د کردی��م در مقابل انتظارات ما، کارکن��ان و از همه مهم تر مردم نیز 
افزایش یافت��ه و ب��رای ب��رآورده کردن ای��ن انتظارات در درج��ه اول باید 
تجهیزات را به روز و کارآمدتر کنیم و این مسئله همت وزارت را می طلبد 
و عالوه بر آن باید به مسئله آموزش توجه جدی داشت. درزمینه آموزش 
ما در کنار روش های س��نتی از روش های مجازی بهره بردیم تا کارکنان 
در اوقات فراغت خود به راحتی دسترس��ی به مس��ائل آموزش��ی داشته 

باشند. احیا علمی کارکنان اورژانس از برنامه های اصلی ما هست.
دکتر عسکری در پایان نش��ریه یک یک  پنج را نمادی از همت، اراده و 

همدلی نیروهای اورژانس فسا و کشور دانست.

دکتر محمد ضیایی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا در 
گفتگو با خبرنگار یک یک پنج اظهار داشت: اورژانس بیمارستانی 
ولی عصر )عج( فس��ا طبق آمار وزارت بهداش��ت در س��ال گذشته 
ج��زء پ��ر مراجعه کننده ترین اورژانس های کش��ور ب��وده و به طور 

متوسط ماهانه 16 هزار مراجعه کننده داشته است.
ضیایی که از تیرماه س��ال 91 معاون درمان فسا می باشد ادامه 
داد: اورژانس بیمارس��تان ولی عصر فس��ا به ص��ورت عمومی و با 
استقرار 24 ساعته متخصص طب اورژانس، به مردم شریف فسا 
خدم��ات ارائ��ه می ده��د. در این اورژان��س بیماران ابتدا توس��ط 
متخصصین طب اورژانس تریاژ و س��طح بندی ش��ده و س��پس به 
اورژانس بستری و یا درمانگاه معرفی می شوند که این روند باعث 

افزایش سرعت کار و کاهش زمان بستری بیمار شده است.
وی همچنی��ن گفت: با توجه به تعداد ب��االی مراجعه کنندگان 
اورژانس ولیعصر، اورژانس ش��ریعتی نیز شروع به کارکرده است 
که آم��ار مراجعه کنن��دگان آن به ص��ورت روزانه در ح��ال افزایش 

است.
ضیایی طرح مقیمی را دلیل موفقیت اورژانس بیمارستانی فسا 
خواند و عنوان کرد: با اجرای این طرح و مقیم کردن متخصصین 
طب اورژانس و س��ایر پزش��کان متخصص در بیمارستان عالوه بر 
کاه��ش زم��ان تری��اژ و تعیی��ن تکلیف و بس��تری بیم��ار، کیفیت 

خدمات رسانی نیز افزایش قابل توجهی یافته است.
معاون درمان فسا گفت: ما طی دو مرحله بهینه سازی، اورژانس 
ولی عصر را که س��اختار فیزیکی مناس��بی نداشت به سطح قابل 
قبولی رس��انده ایم و اگر بتوانیم تجهیزات را هم نوسازی کنیم به 
ش��رایط ای��ده آل خواهیم رس��ید. درزمین��ه نیروی انس��انی نیز با 
عنایت وزارتخانه این مشکل به زودی مرتفع خواهد شد و تعدادی 
نیرو به ما افزوده می شود. هرچند که ما کمبود نیروی انسانی را تا 

اکنون با استفاده بهینه از نیروهای طرحی جبران کرده ایم.
محمد ضیایی در پایان از س��اخت مرکز ترومای فس��ا با متراژ 3 
ه��زار و 500 متر در جوار بیمارس��تان ولی عص��ر خبر داد و اظهار 
امی��دواری کرد با س��اخت این مرک��ز خدمات ده��ی در اورژانس 

بیمارستانی فسا تا حد زیادی ارتقا یابد.

دکت��ر حبی��ب ال��ه ذاک��ری، معاون توس��عه و 
مدیریت منابع دانش��گاه علوم پزش��کی فسا در 
گفتگ��و با خبرنگار یک  یک  پنج اظهار داش��ت: 
به دلیل آنکه درگذشته مدیریت اورژانس 115 
اورژان��س  ب��ه  داش��ته ام،  عه��ده  ب��ه  را  فس��ا 
آن   از  ک��رده ام  س��عی  همیش��ه  و  عالقه من��دم 

حمایت کنم.
ذاک��ری در این خص��وص ادامه داد: س��مت 
ریاس��ت اورژان��س س��متی بس��یار مه��م و حائز 
اهمی��ت اما با دای��ره اختیارات محدود اس��ت. 
به عنوان مثال بنده در زمان مس��ئولیت خود در 
اورژانس 115، اتاق مدیریت بحران را در فس��ا 
ای��ن راه مش��قت های  راه ان��دازی ک��ردم و در 
زی��ادی متحم��ل ش��دم، زی��را اختی��ارات مالی 

رئیس اورژانس بسیار محدود است.
معاون توسعه و مدیریت منابع فسا ادامه داد: 
ی��ک رئیس اورژانس 115 همیش��ه زیر ذره بین 
ق��رار دارد و در بحران ه��ا م��ورد عت��اب ق��رار 
می گیرد اما دایره اختیارات و منابع مالی تحت 
اختی��ار او محدود اس��ت. در یک کالم ریاس��ت 
اورژان��س 115 پس��تی س��نگین ب��ا اختیارات 

محدود است.
ذاک��ری گف��ت: باید ب��ه این جای��گاه اهمیت 
وی��ژه داد و ب��ا دادن اختیارات مالی بیش��تر به 
رئیس اورژانس تا حد زیادی از س��ختی های آن 

کاست.
حبیب اله ذاکری همچنین از اس��تخدام 36 
کارش��ناس  و  کاردان  پس��ت  در  نی��رو  نف��ر 
فوریت های پزشکی در اورژانس 115 فسا خبر 
داد و عنوان کرد: اورژانس 115 فسا همواره با 
کمبود نیروی انس��انی مواجه بوده است که در 
مرداد 95 با برگزاری آزمون اقدام به اس��تخدام 
36 نف��ر نی��رو در اورژان��س فس��ا خواهد ش��د. 
و  مه��م  اتفاق��ات  دیگ��ر  از  همچنی��ن  ایش��ان 
ارزش��مند امس��ال در اورژانس فس��ا را دریافت 

چارت مصوب پایگاه های اورژانس دانست.
ذاک��ری در پای��ان گف��ت: امکان��ات رفاه��ی 
پایگاه های اورژانس 115 فسا در حد قابل قبول 
است اما پیشنهاد های خوب و قابل  اجرا در این 

زمینه را بررسی خواهیم کرد.

ارتقا     کیفی اورژانس 
ایثــار  بــا  فســا 

همه جانبه کارکنان

اورژانس  موفقیــت 
بیمارســتانی فسا با 
اجــــــرای صحیــح 

طرح مقیمی

اورژانس  ریاست 
سنگین  پســتی 
اختیــارات  بــا 

محدود است

 سفر به خانه یک یک پنج!
سفرنامه یک یک پنج این بار به زادگاه خویش سفر کرده است

سفــــرنـامـــه یک یک پنج 
قسمت هشتم – فســــا

مع��اون درمان علوم پزش��کی 
فسا:

علوم  توس��عه  مع��اون 
پزش��کی فس��ا:

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی 
فسا:
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امی��ن آزرم، مس��ئول واح��د نقلیه مرکز 
اورژانس فس��ا بابیان اینکه مرکز اورژانس 
فس��ا 13 پایگاه که 9 پای��گاه جاده ای و 4 
پایگاه ش��هری اس��ت گفت: در هر یک از 
این پایگاه ها یک آمبوالنس فعال اس��ت و 
خدم��ات  س��اعته   24 ش��یفت های  در 
می دهد درحالی که در حالت اس��تاندارد، 

هر پایگاه باید دو کد فعال داشته باشد.
مسئول واحد نقلیه مرکز اورژانس فسا با 
اش��اره ب��ه اینکه ای��ن مرک��ز 7 آمبوالنس 
مس��تهلک دارد که 5 دستگاه از آن بسیار 
فرسوده است، عدم توانایی در سرویس و 
و کمب��ود  از کده��ای جدی��د  نگه��داری 
آمبوالن��س را مهم ترین مش��کل این واحد 

توصیف کرد.
آزرم بابیان اینکه 3 دس��تگاه آمبوالنس 
جدید در سال جدید به مرکز اورژانس فسا 
تحویل داده شده است خاطرنشان کرد: با 
توجه به اینکه هنوز هیچ شرکتی ضمانت 
و س��رویس ای��ن کده��ای جدی��د را قبول 
جدی��د  آمبوالنس ه��ای  عم��ال  نک��رده 
پارکین��گ  در  و  نیس��ت  قابل اس��تفاده 

مستقرشده است.

محمد سلیمی مسئول اتاق بحران مرکز 
اورژانس فسا از پیشرفت 50 درصدی فسا 
در اج��رای مانورهای عملیات��ی خبرداد و 
گفت: مانور اعتصاب زندانیان زندان فسا 
که در خردادماه امسال با همکاری نیروی 
انتظامی، ش��هرداری و زندان  فسا برگزار 

شد در سطح استان بی نظیر بود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه هرس��ال بخش 
عم��ده فعالیت ه��ای این مرکز ب��ه اجرای 
مان��ور اختص��اص می یاب��د اف��زود: مانور 
آمادگ��ی در براب��ر زلزل��ه، مان��ور تصادف 
ف��ردی، مان��ور تخلیه ف��وری ورزش��گاه با 
ف��رض س��خنرانی مس��ئولی رده ب��اال در 
ورزش��گاه و یا برگ��زاری مس��ابقه و ایجاد 
درگی��ری ب��ه دنب��ال آن و مان��ور قطع 24 
ساعته برق بیمارستان ازجمله مانورهایی 
اس��ت که توس��ط این واحد برنامه ریزی و 
اجراشده است. سلیمی خاطرنشان کرد: 
نیروهای اورژانس باید بدانند در ش��رایط 
مختلف مانن��د وضعیت ب��د آب و هوایی، 
تصادف ه��ا،  ج��اده ای،  ترافیک ه��ای 
میدان ه��ای ورزش��ی، وق��وع پدیده ه��ای 
اجتماع��ی و غی��ره چ��ه اقدامات��ی انجام 

دهند.

س��ّید ای��وب حس��ینی مس��ئول واح��د 
آم��وزش مرکز اورژانس فس��ا درخصوص 
عملک��رد حوزه آموزش گف��ت: این واحد 
عالوه بر آموزش ضمن خدمت کارکنان، 
نیروه��ای  و  دانش��جویان  آم��وزش 

جدیدالورود را نیز بر عهده دارد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه ه��ر واحد برای 
آموزش نیروهای خود تصمیم می گیرد و 
خدمات آموزش��ی از طریق واحد آموزش 
ارائ��ه می ش��ود اف��زود: نیازس��نجی های 
آموزش��ی با فرم های اولیه که به نیروها و 
مس��ئوالن پایگا هاه داده می شود صورت 
می گی��رد و بخش��ی از ای��ن موض��وع نیز 
برعه��ده واح��د کنترل کیفیت اس��ت که 
مش��خص می کنند هر پای��گاه چه نیازی 
دارد و ب��رای آن برنامه ری��زی و کالس ه��ا 

برگزار می شود.
حس��ینی با بی��ان اینکه واح��د آموزش 
امکان برگزاری هر کالس��ی ندارد و باید 
مجوز توسط دانش��گاه صادر شود عنوان 
ک��رد: کالس های آموزش��ی در این مرکز 
نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش 
داشته و افرادی که حضور یافتند بیش از 

150 ساعت آموزش کسب کردند. 

مریم کاظمی مسئول واحد دیسپچ و آمار 
مرکز اورژانس فس��ا بابیان اینکه در س��ه ماه 
ابتدای امس��ال 3 ه��زار و 984 ماموریت در 
مرکز اورژانس فسا منجر به اعزام آمبوالنس 
ش��ده اس��ت گف��ت: در مدت مش��ابه س��ال 
گذش��ته 4 هزار و 464 ماموریت توسط این 

مرکز انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در بدو فعالیت خود در 
واحد دیسپچ اورژانس فسا دو نفر نیرو فقط با 
یک دستگاه بیسیم و دو خط تلفن مسئولیت 
س��تاد هدایت را بر عهده داشتند افزود: در 
حال حاضر فضای فیزیکی و نیروی انسانی 
افزایش یافته و  10 خط تلفن و دو بیس��یم با 
واح��د  ای��ن  اختی��ار  در  بیش��تر  امکان��ات 
قرارگرفته هرچند هنوز از داش��تن سیستم 

اتوماسیون محروم است.
کاظمی بابی��ان اینکه آمار خدمات س��ال 
گذشته اورژانس فس��ا 15 هزار و 343 مورد 
بوده است عنوان کرد: بیماری های قلبی و 
تنفس��ی در رتبه نخس��ت قرار داشتند. وی 
همچنی��ن از کاهش زمان رس��یدن بر بالین 
مصدومین در ش��هر از 8 دقیقه به 5 دقیقه و 
در ج��اده ه��ا از 12 دقیق��ه ب��ه 8 دقیق��ه در 
مقایسه با س��ال 93 با اجرای برنامه هایی از 

قبیل استقرار روزانه خبر داد.

نورالدین رضوی، مسئول واحد  س��ّید 
کنت��رل کیفیت و ام��ور پایگاه های مرکز 
اورژانس فسا از فعالیت 3 گروه بازرسی 
در مرکز اورژانس فس��ا خبرداد و گفت: 
واح��د کنت��رل کیفی��ت و بازرس��ان ای��ن 
و  منظ��م  بازدی��د  ب��ر  ع��الوه  مجموع��ه 
فس��ا  اورژان��س  پایگاه ه��ای  از  مس��تمر 
را  خ��ود  جلس��ات  هفتگ��ی  به ص��ورت 

تش��کیل و تبادل نظر می کنند.
وی بابی��ان اینک��ه زم��ان رس��یدن ب��ر 
بالین بیمار در اورژانس جاده ای فسا به 
 5 ب��ه  8 دقیق��ه و در اورژان��س ش��هری 
دقیق��ه کاهش یافت��ه اس��ت اف��زود: این 
زمان از حد اس��تاندارد بسیار بهتر است 
و تمام��ی نیروه��ای ای��ن مرک��ز از نظ��ر 
عملیاتی به اس��تانداردهای الزم رسیده 

ان��د.
رض��وی یک��ی از مهم تری��ن مش��کالت 
مرکز اورژانس فسا را کمبود نیرو عنوان 
ک��رد و اظهار داش��ت: ازنظر اس��تاندارد 
نی��رو   6 ب��ا  بای��د  اورژان��س  پای��گاه  ه��ر 
از  هرک��دام  درحالی ک��ه  کن��د  فعالی��ت 
پایگاه ه��ای اورژانس فس��ا ب��ا 4 یا 5 نفر 

اداره می ش��ود.

یوسف علیپوریان، مسئول روابط عمومی 
مرکز اورژانس فس��ا  با اش��اره به اینکه واحد 
روابط عمومی مرکز اورژانس فسا از دو سال 
گذش��ته تاسیس شده اس��ت و هنوز فضای 
مجزا و امکانات و تجهیزات در اختیار ندارد 
اظهار داش��ت: این واحد با معاونت اجرایی 

مشترک است.
مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس فسا 
با اش��اره به اینکه این واحد با روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی فسا ارتباط تنگاتنگ و 
و  آم��ار  ک��رد:  خاطرنش��ان  دارد  دقیق��ی 
خدم��ات،  به تمام��ی  مرب��وط  اطالع��ات 
فعالیت ها و غیره از طریق س��ایت دانش��گاه 

منعکس و اطالع رسانی می شود.
علیپوری��ان بیان ک��رد: گزارش ه��ا، زمان 
جلس��ات آموزش��ی و اضط��راری از طری��ق 
سیس��تم پیامک به نیروهای مرکز اورژانس 
فسا اطالع رسانی می ش��ود. وی اضافه کرد 
فرهنگ س��ازی در مهد کودک ها و دبستان 
ه��ای س��طح ش��هر در خص��وص خدم��ات 
اورژان��س 115 یک��ی از اقدام��ات مهم این 
واحد در س��ال 94 بوده اس��ت. چاپ کتاب 
نقاش��ی و ش��عر ب��رای ک��ودکان و برگزاری 
مراس��م هفت��ه جهان��ی اورژان��س از دیگ��ر 

اقدامات این واحد بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزش��کی آذربایجان ش��رقی گفت: با تالش تکنس��ین های پایگاه 214 تبریز، خانم 56 س��الهای که دچار ایست قلبی-
تنفسی شده بود، به زندگی بازگشت.

روزب��ه رجائ��ی غف��وری افزود: س��اعت 15 و 30 دقیقه دوش��نبه 31 خرداد طی تماس از درد در قفس��ه س��ینه خانم 65 س��اله ای گزارش و یک کد اعزام ش��د. 
تکنسین های اعزامی -حسین زاده و اصالنی- بعد از معاینه بیمار و اطالع یافتن از سابقه بیماری قند خون و فشارخون او را به بیمارستان منتقل کردند اما بیمار 

در حین انتقال دچار ایست قلبی-تنفسی می شود و گروه سریع اقدامات احیا را انجام دادند و توانستند بیمار را به زندگی برگردانند.

اینجا 804 امامزاده است!
گزارشی از حضور سفرنامه یک یک پنج در قدیمی ترین پایگاه اورژانس فسا

پنجره ای روبروی درب بهشت
شهرستان فسا را که به سمت شیراز حرکت کنی بعد 
از طی مسافت تقریبی 40 کیلومتر به پایگاهی می رسی 
که نامش را مزین کرده اند به امامزاده ای که روبروی آن 
اس��ت. امام��زاده ای واجب التعظی��م ک��ه مورداحت��رام 
تمام��ی مردم منطقه اس��ت و ه��ر زمان ک��ه پنجره اتاق 
اس��تراحت خود را در این پایگاه ب��از  کنی گنبد آرامش 
بخ��ش آن، تو را به س��المی از عمق وج��ود وا می دارد. 
می ت��وان  را  فس��ا  اس��ماعیل  امام��زاده   804 پای��گاه 
قدیمی ترین پایگاه جاده ای اورژانس فسا نامید. تقریبا 
تمام پیشکسوتان و قدیمی کارهای اورژانس 115 فسا 
در این پایگاه ش��یفت داده ان��د و خاطرات خوبی از این 
پایگاه دارند. همه این ها باعث ش��د تا سفرنامه یک یک 

پنج را به این پایگاه عملیاتی آوریم.
پایگاهی در محاصره درختان هلو!

ب��ه پای��گاه 804 امام��زاده ک��ه وارد می ش��وی اولین 
چیزی که توج��ه ات را جلب می کن��د درختان میوه ای 
اس��ت که بعد از ده س��ال مراقبت بچه ه��ای پایگاه حاال 
ثمری شده است و س��االنه چندین صندوق میوه از این 
پایگاه بین بچه ها تقس��یم می شود. ایرج گورکانی نامی 
اس��ت که با فضای س��بز این پایگاه پیوند خورده است! 
بزرگ مردی که حق پیشکسوتی بر گردن همه بچه های 
این پایگاه دارد. سرسبزی و درختان ثمری پایگاه 804 

را مدیون زحمات ایرج عزیز هستیم.
این دکل های لعنتی موبایل

ه��رگاه ک��ه پ��ای درد دل ه��ای تکنس��ین های 804 
بنشینی اولین مشکلشان وجود دکل های موبایل دقیقا 
در کن��ار ات��اق اس��تراحت تکنسین هاس��ت. متأس��فانه 
س��اختمان پای��گاه متعلق به علوم پزش��کی نیس��ت و از 
جان��ب اوق��اف در اختی��ار اورژان��س قرارگرفته اس��ت. 
همین مس��ئله باعث بروز مشکالتی ش��ده است. اولین 
آن همی��ن دکل هایی اس��ت ک��ه علی رغ��م پیگیری ها و 
مخالفت شدید مدیریت اورژانس متأسفانه نصب گردید 
و دیگر مش��کل عدم اختیار الزم در تعمیر پایگاه اس��ت. 
صدالبته اوقاف کاری بزرگ در تأمین س��اختمان پایگاه 
انجام داده اس��ت ام��ا از جانبی خود اوق��اف نیز امکان 
تعمی��رات این پای��گاه را ندارد. لذا این وس��ط بچه های 
804 مانده اند و پایگاهی که نیازمند تعمیرات اساس��ی 
است. ای کاش روندی اتخاذ شود که با تعامل میان این 

دو اداره بتوان این مشکل را حل کرد.
عرفه ای که تعطیل شد

بچه های پایگاه 804 وقتی مطلع ش��دند که سفرنامه 
ی��ک یک پنج به این پایگاه آمده اس��ت اولین حرفی که 

همه باهم عنوان کردند، مش��کل تعطیل��ی پایگاه عرفه 
ب��ود. داس��تان این پای��گاه را باید از اندک��ی قبل تر مرور 
ک��رد. پایگاه عرفه را اورژانس فس��ا راه ان��دازی کرد و تا 
س��ال ها جزئ��ی از مرکز فس��ا بود ام��ا بنا ب��ه تصمیمات 
مدیریتی که اتخاذ ش��د حوالی س��ال 89 ای��ن پایگاه به 
اورژانس شیراز واگذار گردید؛ که متأسفانه مدتی است 
به دلیل کمبود نیروی انس��انی این پایگاه تعطیل ش��ده 
است و این تعطیلی فش��ار مضاعفی را بر روی بچه های 
پایگاه 804 وارد می کن��د. گاها به دلیل تعطیلی پایگاه 
عرف��ه کد پای��گاه 804 ناگزیر اس��ت تا خود شهرس��تان 
سروستان نیز پوشش جاده ای دهد و چون مسیر اندکی 
صعب العبور است زمان رسیدن کد بسیار باال می رود که 
این مس��ئله می تواند ایج��اد نارضایتی نماید. البته امید 
اس��ت که با برگ��زاری آزم��ون اس��تخدامی در مردادماه 
س��ال جاری و تأمین نیرو این پایگاه نیز مجدد ش��روع به 

کارکرده و سنگینی آن از روی 804 برداشته شود.
حجم سنگین زائران در آخر هفته

تمام مردم منطقه و بلکه خارج از منطقه به امامزاده ای 
که در این بقعه متبرکه حضور دارد معتقدند. دو روز آخر 
هفت��ه و روزه��ای تعطیل به وی��ژه ایام عی��د و اختصاصا 
س��یزده ب��ه در، پای��گاه 804 امام��زاده ممل��و اس��ت از 
و  اورژانس��ی  خدم��ات  ان��واع  نیازمن��د  ک��ه  مردمان��ی 
درمانگاهی اند. صدالبته ک��ه خدمت به زائران امامزاده 
سعادتی است ارزشمند اما گالیه همکاران 804 از نبود 
امکانات درمانگاهی الزم برای مواقع ش��لوغی جمعیت 

است. 
کمپ سالمت همه ساله دایر است

نام پایگاه 804 با کمپ س��المت ن��وروزی گره خورده 
اس��ت. وجود اس��تراحتگاه های صلواتی امامزاده باعث 
می شود که مسافران از سراسر کشور در این محل توقف 
کنن��د و همین مس��ئله ل��زوم خدم��ات درمانگاهی را دو 
چن��دان می کند. معاون��ت درمان با هم��کاری اورژانس 
115 هرس��اله در ای��ام ن��وروز ب��ا اس��تقرار تجهی��زات و 
داروخانه س��یار و پزشک عمومی مقیم اقدام به تأسیس 
کم��پ س��المت ن��وروزی می کن��د. حج��م کاری کم��پ 
س��المت به قدری باالس��ت ک��ه گاهی از ت��وان بچه های 
پایگاه رد می ش��ود. یک کد اس��تقرار کنار جاده است و 
ک��د دومی تأمین می ش��ود تا در کمپ س��المت مس��تقر 
ش��ود. تأمین دارو و دیگر مصرفی ها نیز رفت وآمد روزانه 
می��ان پای��گاه و مرکز را می طلبد. ایام عی��د پایگاه 804 

آباد و پر رفت وآمد است.
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ب��رای  مناس��ب  فض��ای  نب��ود 
استراحت تکنس��ین ها در مراسم 

ارتحال 

دو نقطه عطف در خدمات اورژانس
اگ��ر بخواهیم خدم��ات اورژانس را در طول 
س��ال بررس��ی کنی��م ب��ه دو نقطه قاب��ل توجه 
خواهی��م رس��ید. اولی مراس��م اربعین در مرز 
مهران و دومی مراسم ارتحال در تهران. تمام 
توان لجس��تیکی و عملیات��ی اورژانس در این 
دو مراسم خالصه می ش��ود. لذا دور از انتظار 
نی��ز نباید باش��د ک��ه مش��کالت ریز و درش��ت 
سیس��تم خ��ود را در این مراس��مات س��نگین 
نش��ان دهد. واکاوی مشکالت بعد از برگزاری 
این دو مراس��م امری اس��ت ض��روری که الزم 
اس��ت در س��طح کش��وری جلس��اتی ب��ا ای��ن 
عناوی��ن برگزارش��ده و مش��کالت پیش آم��ده 
مط��رح گردد تا از انتقال آن به س��ال های آتی 
ممانعت ش��ود. ل��ذا این نوش��تار س��عی بر آن 
دارد ت��ا در حد ت��وان مش��کالت پیش آمده در 
مراس��م ارتحال را بازگو کرده و تحلیل نماید؛ 
و صدالبت��ه این بدان معنا نیس��ت که زحمات 
ش��بانه روزی هم��کاران و مدی��ران سیس��تم و 
ارزش خدم��ات ارائه ش��ده زی��ر س��ؤال ب��رده 

خواهد  ش��د.
داستان ارتحال از کجا آغاز می شود؟

داس��تان از اینج��ا آغ��از می ش��ود ک��ه ح��رم 
مطه��ر حض��رت ام��ام )ره( را ب��ه چه��ار ضلع 
تقس��یم  غرب��ی  و  ش��مالی، جنوب��ی، ش��رقی 
می کنند و اورژانس تهران نیز برحس��ب اینکه 
ه��ر  اس��ت  ناحی��ه جغرافیای��ی  چه��ار  دارای 
ناحی��ه ی��ک ضل��ع ح��رم را تحوی��ل می گیرد. 
ناحی��ه ش��مال ته��ران ضلع ش��مالی ح��رم را 
پوش��ش می دهد، ناحیه جن��وب ضلع جنوبی 
حرم، ناحیه ش��رق ضلع ش��رقی حرم و ناحیه 
غ��رب ضلع غربی ح��رم را. این تقس��یم بندی 
اگرچ��ه هی��چ الزام��ی ن��دارد ام��ا کار جالبی 
اس��ت و موجب می شود تکنس��ین ها عرقی را 
ک��ه ب��ه ناحی��ه خوددارند ب��ه مراس��م ارتحال 
منتق��ل کنن��د و درنهای��ت کارای��ی عملیات��ی 

سیس��تم بهتر  ش��ود .
تقریب��ا از یک هفت��ه قبل از مراس��م ارتحال 
ش��روع  الزم  لجس��تیک  و  تجهی��زات  انتق��ال 

هیچ ک��س  چش��م  ب��ه  ک��ه  چی��زی  می ش��ود. 
و  تأسیس��ات  بچه ه��ای  زحم��ات  نمی آی��د 
خدمات��ی اورژان��س تهران اس��ت. زحمتی که 
الزم اس��ت از ای��ن طری��ق تش��کری وی��ژه از 

ایش��ان   نمود.
حلقه ه��ای امنیتی س��دی ج��دی در برابر 

خدمات اورژانس
و  مس��ئولین  تمام��ی  ک��ه  نکت��ه ای 
می ده��د  آزار  را  عملیات��ی  تکنس��ین های 
مس��ئله حلقه ه��ای امنیت��ی اس��ت. واضح 
اس��ت ک��ه مس��ئله امنیت بر س��المت مقدم 
چین��ش  در  ک��ه  اس��ت  الزم  ام��ا  اس��ت 
حلقه ه��ای امنیت��ی مراس��م ارتح��ال برای 
آمبوالنس ه��ا تدابی��ر ویژه ای اتخاذ ش��ود. 
کار س��ختی نیس��ت که مس��یری ویژه برای 
)آمبوالن��س،  ام��دادی  خودروه��ای 
آتش نش��انی، پلی��س و غی��ره...( در قل��ب 
نه تنه��ا  ای��ن مس��یر  مراس��م تعبی��ه ش��ود. 
خدمات ده��ی اورژانس به مردم را تس��هیل 
می کن��د بلکه در ص��ورت ب��روز بحران های 
برای مدیریت  احتمالی ش��اهراهی حیاتی 
بح��ران اس��ت. البت��ه تعبی��ه این مس��یر در 
اختیار و توانایی اورژانس نیس��ت اما بسیار 
الزم اس��ت ک��ه مس��ئولین ام��ر را متقاع��د 
کنی��م که این مس��ئله کاری واجب اس��ت و 

باید برای آن س��رمایه گذاری کرد.
اسکان تکنسین ها معضلی حل نشدنی

از  ارتح��ال  مراس��م  جه��ت  همه س��اله 
سراس��ر کش��ور کدهای عملیاتی به همراه 
کاروان ه��ا اعزام می ش��وند. حدود 60 کد 
عملیاتی متعلق به اورژانس تهران مس��تقر 
در خود مراسم است و بیش از دویست کد 
از شهرس��تان ها به س��مت مراس��م سرازیر 
می ش��وند. به ط��ور تقریبی می ت��وان گفت 

و  داخ��ل  در  عملیات��ی  آمبوالن��س  س��یصد 
اطراف مراسم مس��تقر است؛ و حدود پانصد 
نف��ر تکنس��ین عملیاتی در مراس��م حاضرند. 
مش��کلی ک��ه همه س��اله موجود اس��ت و حل 
ای��ن  24 س��اعته  نمی ش��ود بح��ث اس��تقرار 

پانص��د نفر نیروی عملیاتی اس��ت. نیروهایی 
که اکثرش��ان از شهرس��تان های دور و خسته 
از راه طوالنی به مراس��م ارتحال می رس��ند و 
و  مناس��ب  مکان��ی  در  اف��راد  ای��ن  اس��کان 
درخورش��ان تکنسین ها امری ضروری است. 
البت��ه آش��کار اس��ت ک��ه مدیری��ت اورژان��س 

تهران به عنوان مجری مراس��م ارتحال از این 
کمب��ود اط��الع دارد ول��ی اینک��ه چ��را ای��ن 
مش��کل هرساله تکرار می ش��ود مسئله ایست 
ک��ه نیاز به واکاوی دارد. البت��ه ذکر این نکته 
الزم اس��ت ک��ه در مراس��م ارتح��ال امس��ال 
چادری با ظرفیت تقریبا دویس��ت نفر همراه 

مس��ئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزش��کی خراس��ان جنوبی گفت: س��اعت 13 و 32 دقیقه مورخ 14 خرداد طی تماس��ی با مرکز پیام 
اورژانس 115 قاین اعالم ش��د دختربچه یک و نیم س��اله ای در یکی از روس��تاهای اطراف آرین شهر دچار کاهش سطح هوشیاری شده است، بالفاصله یک کد با 
دو تکنس��ین- جوان و قومنجانی- به محل اعزام ش��د و آن ها با کودکی مواجه ش��دند که هیچ گونه عالئم حیاتی نداش��ت. عملیات احیاء قلبی– ریوی پیشرفته را 
سریع آغاز کرده و او را ابتدا به درمانگاه آرین شهر و سپس به بیمارستان شهدا قاین اعزام کردند و کودک در مسیر بیمارستان با کمک تکنسین ها هوشیاری خود 

را به دست آورد.

در خدمت زائران روح اله
تکنسین  های عملیاتی در مراسم ارتحال با چه مشکالتی روبرو هستند؟!

از ده��م خردادماه برای مراس��م 
ارتحال امام )ره( مستقر می  شویم

بخشعمدهانرژینیروهابرایپیداکردنآدرسهاتلفمیشود

5 مصدوم بر اثر برخورد دو خودرو در یزد
به گ��زارش روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزش��کی 

یزد در اثر برخورد دو خودرو 5 مصدوم بر جای ماند.
محس��ن مل��ک ثابت رواب��ط عموم��ی اورژانس ی��زد گفت: طی 
تماس مردمی در س��اعت 10 و 15 دقیق��ه مورخه 25 خرداد 95 
مبنی بر برخورد دو خودرو بالفاصله دو کد آمبوالنس 115 مهریز 

به محل حادثه اعزام شد.
رواب��ط عموم��ی اورژان��س یزد عن��وان ک��رد: این حادث��ه فوتی 
نداشت و 3 نفر از مصدومان در صحنه و سرپایی درمان شدند و دو 
مص��دوم دیگر پس از انج��ام اقدامات اولیه پیش بیمارس��تانی به 
بیمارس��تان منتق��ل ش��دند. ح��ال دو مص��دوم اعزامی مس��اعد 

گزارش شده است.

برخــورد زنجیــره ای چند دســتگاه خودرو تعــدادی را در 
نیشابور مصدوم کرد

مس��ئول رواب��ط عمومی مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزش��کی نیش��ابور از برخ��ورد س��ه دس��تگاه س��واری و واژگون��ی 
کامیونت در محور مش��هد به نیش��ابور، ورودی ش��هر نیشابور خبر 
داد. مصطفی افش��ار نی��ک گفت: در این حادثه که در س��اعت 8 
صبح روز یکش��نبه 30 خرداد رخ داد تعداد س��ه دستگاه سواری 
باهم برخورد نموده و یک دس��تگاه کامیونت هم از جاده منحرف 
و واژگون ش��د. وی ادامه داد خوشبختانه این حادثه بیمار بدحال 
نداش��ت و تکنس��ین های اورژان��س 115 چن��د نف��ر را به ص��ورت 
س��رپایی در محل درمان نموده و دو نفر را نیز به بیمارس��تان 22 

بهمن نیشابور منتقل کردند.

انتقال 3 مصدوم بوسیله بالگرد
ذکریا اشک پور روابط عمومی مرکز فوریت های مازندران اظهار 
داش��ت: ظهر 28 خرداد گزارشی از انحراف یک دستگاه خودرو 
پ��ژو  206 در منطقه نارنجس��تان آمل به مرکز پی��ام اورژانس این 
شهرستان اطالع داده شد و بالفاصله تکنسین های این پایگاه به 
محل حادثه اعزام ش��دند. وی افزود: س��ه نفر در این حادثه دچار 
آس��یب های فراوان شدند، برای س��رعت در کار و انتقال به موقع 
مصدوم��ان ب��ه مراک��ز درمان��ی، ابت��دا اقدام��ات اولی��ه و پی��ش 
بیمارستانی توسط گروه امدادی انجام و هم زمان نیز دستور پرواز 
ب��ه بالگ��رد امدادی ص��ادر ش��د و همه مصدوم��ان پ��س از انجام 
اقدامات پیش بیمارستانی، توسط بالگرد به شهر آمل منتقل شده 

و ازآنجا نیز به بیمارستان 17 شهریور آمل انتقال یافتند.

اتوبــوس و یک دســتگاه خودرو پراید 20 مســافر اتوبوس را 
راهی بیمارستان کرد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریتهای 
پزش��کی اس��تان فارس: صب��ح روز 29 خرداد به دنب��ال تماس با 
مرکز پیام اورژانس 115 داراب گزارشی از یک فقره تصادف بین 
یک دس��تگاه خ��ودرو پراید و یک دس��تگاه اتوبوس داده ش��د که 
تماس ه��ای مک��رر مردمی حاکی  از تعداد زی��اد مصدومان در این 
حادثه بود. بالفاصله پنج دس��تگاه آمبوالنس جهت امدادرس��انی 
به محل اعزام ش��دند. این حادثه 20 مصدوم برجای گذاش��ت که 
توس��ط پنج دس��تگاه آمبوالنس اورژانس 115 به بیمارستان امام 
حس��ن مجتبی )ع( داراب منتقل ش��دند و راننده خودرو پراید به 

دلیل شدت جراحات و آسیب جان خود را از دست داد.

داراب مازندران نیشابور یـــــزد
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تنها یک چ��ادر 200 متری برای 
اورژان��س  نیروه��ای  اس��تراحت 

موجود بود

تهران به عنوان مجری مراس��م ارتحال از این 
کمب��ود اط��الع دارد ول��ی اینک��ه چ��را ای��ن 
مش��کل هرساله تکرار می ش��ود مسئله ایست 
ک��ه نیاز به واکاوی دارد. البت��ه ذکر این نکته 
الزم اس��ت ک��ه در مراس��م ارتح��ال امس��ال 
چادری با ظرفیت تقریبا دویس��ت نفر همراه 

با سیستم س��رمایش تأمین شده بود که برای 
تأمی��ن آن زحمت زیادی صرف  ش��ده بود اما 
حقیقت��ا این چادر پاس��خ گوی تع��داد باالی 
فراه��م  را  الزم  آس��ایش  و  نب��ود  نیروه��ا 
نمی ک��رد. لذا اتفاقی ک��ه رخ می داد این بود 
ک��ه کده��ای اعزام��ی ب��ا کاروان ه��ای خ��ود 

ب��ه مح��ل  تأمی��ن غ��ذا  و  جه��ت اس��تراحت 
کمپ ه��ای خ��ود رفته و ام��کان اس��تفاده از 

ظرفی��ت آن ه��ا موج��ود     نب��ود.
عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو!

در کنار تمام مش��کالت، ذکر نکات قوت کار 
الزم اس��ت. اولی��ن نکت��ه ای ک��ه بی��ان آن 
به عنوان نقطه قوتی اس��توار قابل ذکر است 
دیسپچ س��یاری بود که هدایت عملیات در 
مراس��م ارتح��ال را به طور کامل از دیس��پچ 
اورژانس تهران مس��تقل کرده بود. هرساله 
با مراسم ارتحال حجم عظیمی از تماس ها 
به دیسپچ اورژانس تهران سرازیر می گشت 
ک��ه باع��ث اختالل��ی 24 س��اعته در رون��د 
همیش��گی اورژانس ش��هر تهران می ش��د. 
خ��ودروی  از  بهره گی��ری  ب��ا  مس��ئله  ای��ن 
ارتباطات س��یار ک��ه توانایی دس��پچینگ و 
هدای��ت عملی��ات را داراس��ت به راحت��ی و 
صرف��ا ب��ا تأمی��ن یک خ��ط اینترن��ت امن و 
پرس��رعت حل ش��د و حجم زیادی از فش��ار 
کاری دیس��پچ ته��ران را حل نم��ود. ضمن 
اینکه هدایت عملیات در دیس��پچ اورژانس 
ته��ران همیش��ه ب��ا مش��کالتی نظی��ر عدم 
آش��نایی با اضالع حرم مطه��ر روبرو بود که 
باعث سردرگمی مردم شریف و سختی کار 
بیش��تر ب��رای کده��ای عملیات��ی ب��ود. لذا 
فق��ط و فق��ط بای��د دس��ت مریزاد گف��ت به 
هدای��ت  ک��ه  ته��ران  اورژان��س  بچه ه��ای 
عملیات مراس��م ارتحال امسال را به صورت 

کامال مس��تقل انجام دادند.
بیم��اری ک��ه مقابل چش��م رواب��ط عمومی 

احیا شد
نکت��ه قوت دیگری که ذکر آن الزم اس��ت 
بیم��اری ب��ود ک��ه در حی��ن مراس��م دچ��ار 
ایس��ت قلبی-تنفس��ی ش��د. نکت��ه جال��ب 
قضیه این بود ک��ه این بیمار در مقابل دوربین 
واحد رواب��ط عموم��ی اورژانس ته��ران دچار 
کاهش س��طح هوش��یاری ش��د؛ ک��ه بالفاصله 
توس��ط همکاران روابط عمومی عملیات احیا 
آغ��از گردید و تکنس��ین های اورژان��س ناحیه 

ش��رق ته��ران ک��ه نزدیک ترین واحد ب��ه بیمار 
بودند س��ریع به بیمار رس��یده و پ��س از انجام 
عملی��ات احیا و موفقیت آمی��ز بودن آن، بیمار 
را ب��ه مرک��ز درمانی منتق��ل کرده و ب��ا عالئم 
حیات��ی پایدار ب��ه آن مرکز تحوی��ل دادند. در 
اینجا الزم اس��ت که از تکنسین های عملیاتی 
ناحی��ه ش��رق تش��کری ویژه نم��ود زی��را که با 
عملک��رد س��ریع خ��ود موج��ب کس��ب اعتبار 
ب��رای مجموع��ه اورژان��س پیش بیمارس��تانی   

ش��دند.
اورژانس قم در فشار مراسم ارتحال تنهاست

در پایان این نوش��تار نکته ای که الزم اس��ت 
به آن اشاره شود مس��ئله فشار مراسم ارتحال 
بر روی اورژانس قم اس��ت. مس��ئله مهمی که 
همه س��اله در انب��وه کاری مراس��م ارتحال گم 
ازلح��اظ مکان��ی در نقط��ه ای  می ش��ود. ق��م 
حس��اس واقع ش��ده اس��ت که در مس��یر عبور 
تمام��ی کاروان های زیارتی به مراس��م ارتحال 
اس��ت. تقریب��ا تمام��ی کاروان ه��ای جنوب��ی 
کش��ور در کن��ار مراس��م ارتح��ال زی��ارت بقاع 
متبرکه قم را نیز در برنامه خود قرار می دهند 
ل��ذا اجبارا تمامی ای��ن کاروان ها در قم توقف 
داش��ته و این مس��ئله حج��م باالی��ی از موارد 
طل��ب  را  درمانگاه��ی  خدم��ات  و  ترافیک��ی 
ته��ران  در  کار  حج��م  متأس��فانه  می کن��د. 
به ق��دری باالس��ت که تم��ام نگاه ها به س��مت 
ح��رم مطه��ر ام��ام )ره( اس��ت و توج��ه کافی 
ازلح��اظ پش��تیبانی عملیات��ی ب��ه مرک��ز ق��م 
نمی ش��ود. البته مرکز قم یک��ی از مراکز قوی 
درزمینه هدایت عملیات اس��ت که طبق گفته 
معاون فنی این مرکز بدون هیچ گونه کاهش��ی 
آمبوالنس ه��ای  تع��داد کده��ای ش��هری،  در 
پش��تیبان تأمین شده و به کلیه جمعیت حاضر 
در ق��م خدم��ات الزم داده می ش��ود؛ اما باید 
این نکته را نیز در نظر گرفت که خدای ناکرده 
اگ��ر کوچک ترین بحران��ی در محدوده قم رخ 
دهد لزوم پشتیبانی از مرکز قم ضروری است 
و ل��ذا الزم اس��ت ک��ه تدابی��ر کاف��ی از قب��ل 

اندیش��یده   ش��ود.

در خدمت زائران روح اله
تکنسین  های عملیاتی در مراسم ارتحال با چه مشکالتی روبرو هستند؟!

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی لرس��تان س��اعت 1 و 30 دقیقه بامداد روز یکش��نبه 30 خرداد در منطقه س��خت گذر و 
سنگالخی کوه کاله با مرکز اپراتوری اورژانس شهرستان خرم آباد تماسی برقرار شد مبنی بر نیاز یک مادر باردار به خدمات درمانی اورژانس که پس از دریافت 
پیام و هماهنگی با مرکز هدایت عملیات بحران پایگاه 503 ش��هری گلدش��ت خرم آباد به منطقه اعزام ش��د و پس از پیمودن مس��افت 60 کیلومتری و طی کردن 
مسیر سنگالخی به محل موردنظر رسیده و بیمار مادر بارداری که براثر زایمان و عدم دفع جفت دچار خونریزی شدید شده بود را پس از اقدامات اولیه درمانی 

به بیمارستان عسلیان خرم آباد منتقل کردند.

میزب��ان  یک تن��ه  ق��م  اورژان��س 
زائران روح اله است 

حضور 500 نیروی انسانی از اورژانس سراسر کشور در مراسم ارتحال

6 مصدوم بر اثر برخورد خودروی سواری لیفان و پراید
به گ��زارش روابط عمومی مرکز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزش��کی شهرس��تان بم، یک دستگاه خودروی س��واری لیفان در 
حدود س��اعت 12 روز 28 خرداد 95 در 30 کیلومتری شهرستان 
بم در جاده دهبکری با یک دستگاه سواری پراید برخورد کرد که 
بالفاصله پایگاه اورژانس 115 جاده ای دهبکری به محل اعزام و 
پ��س از انج��ام اقدامات اولی��ه درمانی 6 مصدوم ای��ن حادثه را به 

بیمارستان پاستور بم منتقل کردند.
خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است.

در تم��اس ب��ا اورژانس 115 و اعالم موارد ح��وادث، بیان دقیق 
مح��ل حادث��ه و مس��یر در ج��اده، ازجمل��ه الی��ن حادث��ه و تعداد 

مصدومان بسیار مهم است.

زخمی شدن 14 نفر در نزدیکی پادگان مهندسی بروجرد
به گ��زارش رواب��ط عمومی مرکز فوریتهای پزش��کی لرس��تان، 
س��اعت 16 و سی وش��ش دقیقه با تماس به مرکز پیام فوریت های 
پزش��کی شهرس��تان بروج��رد مبن��ی بر وق��وع تص��ادف در محور 
بروج��رد- خرم آب��اد نزدیکی پادگان مهندس��ی بالفاصله س��ه کد 
آمبوالنس شهری بروجرد و کد شهید صیاد شیرازی و کد جاده ای 
زالیان به محل اعزام و پس از اقدامات اولیه درمانی مصدومین را 

به بیمارستان چمران بروجرد منتقل کردند.
با اق��دام به موقع تکنس��ین ها ح��ال عمومی مصدوم��ان بهبود 
گزارش ش��ده است. الزم به ذکراست چند نفراز مصدومان توسط 
آمبوالنس های درمانگاه های نزدیک به محل تصادف و هالل احمر 

منتقل شدند.

تصادف پراید و 405 در بابل 7 مصدوم بر جای گذاشت
مه��دی غالم نی��ا روش��ن رواب��ط عموم��ی اورژانس باب��ل اظهار 
داشت: در تاریخ 29 خرداد در ساعت 16 و 12 دقیقه طی تماس 
مردم��ی با اورژانس 115 بابل و گزارش یک تصادف، 2 دس��تگاه 

آمبوالنس از پایگاه های بیشه سر و رضی کال سریع اعزام شدند.
غالم نیا روش��ن با اش��اره ب��ه اینکه اولین گروه از تکنس��ین های 
اورژانس 115 در مدت زمان دو دقیقه و دومین گروه در مدت زمان 
شش دقیقه درصحنه حادثه حاضر شدند، گفت: در این حادثه 7 
نف��ر دچار آس��یب ش��دند و تکنس��ین های اورژان��س 115 پس از 
اقدامات اولیه پزش��کی مصدومان حادثه را به بیمارس��تان شهید 

بهشتی منتقل کردند.

واژگونی پراید در کمربندی شهر تودشک به مصدومیت 5 
نفر انجامید

عب��اس عاب��دی مدی��ر روابط عموم��ی مرک��ز اورژانس اس��تان 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: س��اعت 5 و 51 دقیقه ش��نبه29 
خ��رداد 95 ب��ا اعالم حادث��ه در کمربندی ش��هر تودش��ک پایگاه 
فوریت های پزش��کی تودش��ک فراخوانی و به مح��ل حادثه اعزام 
ش��د. با رسیدن اولین آمبوالنس به محل حادثه و انجام رهاسازی 
ایمن و بررسی شرایط مصدومان درخواست اعزام یک آمبوالنس 
دیگر شد که تکنیسین های پایگاه کوهپایه نیز به کمک مصدومان 
ای��ن حادثه ش��تافتند و 5 عضو ی��ک خانواده را ک��ه در این حادثه 
دچ��ار صدم��ه ش��ده بودن��د ب��ا انج��ام مراقبت ه��ای درمان��ی به 

بیمارستان الزهرا اصفهان منتقل کردند.

اصفهان بابــل بروجرد بــــــم
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هــای  اســتخدامی  نشــدنی  حــل  داســتان 
شرکتی!

مشکالت نیروهای شرکتی لرستان چیست؟

ب��ه گ��زارش تع��دادی از تکنس��ین های فوریت ه��ای مرکز 
لرس��تان، 20 نف��ر از تکنس��ین های این مرکز ک��ه در اواخر 
دولت دهم گزینش ش��ده و مرحله بس��تن ق��رارداد آن ها به 
دول��ت جدید موکول ش��ده بود؛ قراردادش��ان کام��ال ملغی 
ش��ده و به ص��ورت نیروی ش��رکتی و خدمات��ی در این مرکز 

مش��غول به کار ش��ده اند.
بع��د از تماس جمعی از تکنس��ین ها با نش��ریه یک یک پنج 
ای��ن مس��ئله را پیگی��ری کردی��م و ابت��دا صحبت ه��ای ای��ن 
تکنس��ین ها را ش��نیدیم. یک��ی از تکنس��ین ها در گفتگ��و با 
خبرن��گار م��ا اظه��ار داش��ت: ما 20 نف��ر بودیم ک��ه گزینش 
ش��دیم اما ق��رارداد ما به دلی��ل تغییر دولت معل��ق ماند و به 
ص��ورت محضری ب��ا ما قرارداد یک س��اله تبص��ره 3 ماده 2 
بس��تند و در ح��ال حاض��ر که مهلت ق��رارداد ما تمام ش��ده 
عن��وان کردن��د که ما نی��روی تعه��دی خدمتی بودی��م؛ باید 
خداحافظ��ی کنیم و ق��رارداد م��ا تمدید نمی ش��ود و بعد از 
پیگیری ه��ای ما قرار ش��د ب��ه عن��وان نیروی ش��رکتی از ما 

اس��تفاده کنند.
یک��ی دیگ��ر از تکنس��ین ها ادام��ه م��ی دهد: اما ش��رکت 
مذب��ور به ما اعالم کرده که مقدار حقوق ما حقوق پایه اداره 
کار اس��ت و مانن��د س��ایر تکنس��ین های اورژان��س حق��وق 
دریافت نخواهیم کرد و هی��چ مزایایی به ما تعلق نمی گیرد. 
تعداد زیادی از ما متاهل هستیم و با این شرایط نمی توانیم 

از عه��ده هزینه ه��ای زندگ��ی برآیی��م  .
 در لرس��تان ش��رکت خدمات پرس��تاری وجود دارد که در 
ص��ورت ق��رارداد ب��ا آن م��ا ه��م مانن��د س��ایر همکارانم��ان 
می توانیم از تسهیالت و مزایای ش��غلمان استفاده کنیم اما 
ش��رکت طرف قرارداد ما یک شرکت خدماتی می باشد. این 
در حالی اس��ت که لرس��تان ب��ا کمبود نیرو مواجه هس��ت و 
پای��گاه مهندس��ی بروجرد به دلیل نداش��تن نی��رو به حالت 

تعطیل در آمده اس��ت.
ب��رای بررس��ی وضعی��ت ای��ن تکنس��ین ها ه��م با ش��رکت 
موردنظ��ر و هم با مدیریت مرکز فوریت های لرس��تان تماس 
گرفتی��م. ب��ا توضیح ای��ن مطلب ک��ه تم��ام دانش آموختگان 
دانش��گاه های عل��وم پزش��کی بع��د از اتم��ام دوران تحصیل 
تعه��د دارن��د ک��ه دو برابر م��دت تحصی��ل خود به دانش��گاه 
خدم��ت کنن��د این موضوع را از طری��ق مرکز اورژانس 115 
لرس��تان پیگیری کردیم تا ببینیم که قرارداد این 20 نفر در 
س��ال های گذش��ته به چه صورت بوده اس��ت. دکت��ر رفائی، 
رییس مرکز لرس��تان، ما را به معاون فنی خود آقای محسن 
محم��دی ارجاع داد. معاون فنی اورژانس لرس��تان این 20 
نف��ر تکنس��ین  را به س��عه صدر و صب��وری فراخواند و گفت: 
ای��ن تکنس��ین ها نی��روی تعه��دی خدمتی بوده ان��د و مدت 
تعهدش��ان تمام شده اس��ت اما با توجه به کمبود نیرویی که 

در مرکز داریم س��عی کردیم تا این تعداد را حفظ کنیم.
محم��دی ادامه داد: دو س��ال س��ربازی که ای��ن نیروها به 
عن��وان نی��روی پی��ام آور کار کرده ان��د و همچنین یک س��ال 
دوره طرحش��ان نی��ز در م��دت تعهد آن ها محاس��به ش��ده و 
ع��الوه ب��ر آن یک س��ال ط��رح آن ه��ا تمدید ش��ده ت��ا دوره 
تعهدش��ان کامل ش��ود و اگر در ای��ن میان نیروی��ی بوده که 
قبل از دانش��گاه به خدمت س��ربازی رفته و یا کارت معافیت 

خدمت داش��ته با تمدید مدت طرح آن جبران شده اس��ت.
ای��ن تکنس��ین ها نی��ز مث��ل س��ایر دانش آموخت��گان علوم 
پزش��کی در سراس��ر کش��ور به تعهد خود عمل کرده اند و در 
این ش��کی نیس��ت. در م��ورد پای��گاه مهندس��ی بروجرد هم 
الزم ب��ه توضیح اس��ت که تعطیل نیس��ت و مش��کالت جزئی 

وجود داش��ت که حل ش��ده اس��ت.
محم��دی  از اس��تخدام 97 نف��ر نی��روی جدی��د در مرک��ز 
لرس��تان در مرداد ماه سال جاری خبر داد و عنوان کرد: ما 
از طرف وزارتخانه مجوز اس��تخدام 97 نیرو در س��ال جاری 
را دریاف��ت کردی��م که از این تع��داد 4 نفر پزش��ک، 12 نفر 

پرس��تار و 81 تکنس��ین فوریت ها اس��تخدام خواهند ش��د.
ش��رط ش��رکت در این آزم��ون اس��تخدامی داش��تن پایان 
طرح اس��ت که نیروی های مورد بحث همگ��ی می توانند در 
این آزمون ش��رکت کنند و اولویت با بومی ها می باشد. طبق 
قان��ون ای��ن نیروها مدت قراردادش��ان تمام ش��ده ام��ا ما با 
رایزن��ی ب��ا دانش��گاه و همچنی��ن ب��ه دلی��ل کمبود نی��رو به 
ص��ورت ش��رکتی آن ه��ا را در سیس��تم نگهداش��تیم ت��ا هم 
مش��کل تکنس��ین ها و هم مش��کل کمب��ود نیرو حل ش��ود و 

تفاوت چندانی بین آن ها و س��ایر کارکنان وجود ندارد.
با شرکت عنوان ش��ده نیز تماس گرفتیم و در مورد حقوق 
و مزایا و نوع پرداخت حقوق افراد س��وال کردیم؛ رییس این 
ش��رکت گف��ت: چیزی ک��ه در مورد حق��وق به اطالع ش��ما 
رس��اندند صحی��ح نیس��ت، حقوق ای��ن تکنس��ین ها را علوم 
پزش��کی تعیی��ن می کند و هن��وز مبلغ دقی��ق را به ما اطالع 
نداده اس��ت و هر مبلغ، مزایا و تس��هیالتی که علوم پزشکی 

تصمیم بگیرد اجرا می ش��ود.

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دکتر میر خش��تی مدیر حوادث و فوریت های پزش��کی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در ساعت 14 و 30 دقیقه 
5 تیر 95 طی تماس��ی از طرف مرکز حوادث و فوریت های پزش��کی ش��هر ایذه مبنی بر نیاز فوری به بالگرد جهت اعزام یک مادر باردار بدحال در منطقه س��خت 
گذر دلی کوه س��فید سوس��ن از توابع شهرستان ایذه بالفاصله با هماهنگی س��تاد بحران با پایگاه هوانیروز بالگرد اورژانس هوایی به ایذه اعزام و مادر باردار 41 

ساله را با اقدامات درمانی به بیمارستان شهدای ایذه انتقال دادند که حال وی رضایت بخش اعالم شده است.

س��اعت 15 و 15 دقیقه مرکز پیام شهرس��تان 
لنج��ان اصفه��ان به پایگاه ج��اده ای لنجان یک 
و  می ده��د  اط��الع  را  غرق ش��دگی  م��ورد 
تکنس��ین های ای��ن پای��گاه یون��س هدایت��ی و 
محمدرضا کمالی س��ریع به محل حادثه که 25 
کیلومتر از آن ها فاصله داشته حرکت می کنند. 
به محل حادثه می رس��ند و تعداد زیادی از مردم 
در ح��ال تماش��ای جوان��ی بودن��د که در وس��ط 
اس��ت.  گیرک��رده  س��نگی  تک��ه  ب��ه  رودخان��ه 
ب��ا   115 اورژان��س  ب��ر  ع��الوه  تماس گیرن��ده 
هالل احم��ر هم تماس گرفته که  2 دقیقه بعد از 
اورژانس می رس��ند و با همکاری هم برای خارج 

کردن فرد غرق شده اقدام می کنند.
یون��س هدایتی می گوید: بع��د از خارج کردن 
ف��رد از رودخان��ه س��ریع عملی��ات احی��ا را آغاز 
کردیم و بعد از 30 دقیقه فرد هوش��یاری خود را 
به دست آورد و سریع او را به بیمارستان شهدای 

لنجان زرین شهر منتقل کردیم.
کمالی، دیگر تکنسین حاضر در این ماموریت 
می گوی��د: اف��راد حاض��ر درصحن��ه ب��ه مصدوم 
رس��یده بودند اما نتوانسته بودند او را به ساحل 
منتقل کنند و فرد به تکه س��نگی که ش��بیه یک 
جزی��ره خیل��ی کوچک ب��ود گیرک��رده و مانع از 
حرک��ت او در جریان رودخانه ش��ده بود. بعد از 
انجام اقدامات موردنیاز و رسیدن فرد به شرایط 
نرمال برای اعزام به س��مت بیمارس��تان حرکت 
کردیم اما او حالت بی قراری داشت و تا رسیدن 

ب��ه بیمارس��تان اکثر وس��ایل داخ��ل آمبوالنس 
شکسته شد. از محل حادثه تا بیمارستان حدود 

47 کیلومتر فاصله داشتیم.
حسن جعفری فردی که با مرکز پیام اورژانس 
لنج��ان تم��اس گرفته ب��ود گفت: متوجه ش��دم 
مردم در حال تماشای چیزی در داخل رودخانه 
هس��تند، من هم��راه با خانواده ب��رای تفریح به 
کن��ار رودخانه رفته بودیم و چ��ون آخر هفته بود 
تع��داد زیادی ب��رای تفریح آمده بودند و ش��لوغ 
ب��ود. نزدیک رفت��م و ماجرا را مش��اهده کردم و 
متوج��ه ش��دم با جای��ی تم��اس گرفته نش��ده و 
حاضرین نمی دانند با کج��ا باید تماس بگیرند، 
بنابرای��ن ابتدا با اورژانس تماس گرفتم و بعد به 

هالل احمر اطالع دادم.
جعفری ادامه می دهد: جوانی که غرق ش��ده 
بود ب��ه همراه تع��دادی برای تعمی��ر تلمبه های 
زمین کش��اورزی ب��ه آن منطقه آم��ده بودند و او 
هوس ش��نا می کند اما متاسفانه غرق می شود و 
اگ��ر کمک به موقع اورژانس نبود امکان داش��ت 

جان خود را از دست بدهد.
حسن جعفری که بار اول نیست که موردی را 
به اورژانس اطالع می دهد و درخواس��ت کمک 
می کند افزود: گاهی مردم نمی دانند در چنین 
م��واردی با چ��ه ش��ماره یا نه��ادی بای��د تماس 
بگیرند و اطالعاتشان در این زمینه خیلی پایین 
اس��ت اما اگر با اورژانس تماس بگیرند و شرایط 
را توضی��ح دهن��د اپرات��ور آن ه��ا را راهنمای��ی 

خواه��د کرد و باید برای آگهی دادن به مردم در 
مورد خدمات اورژانس چاره ای اندیشید.

یون��س هدایت��ی و محمدرض��ا کمال��ی بعد از 
انتق��ال ف��رد ب��ه بیمارس��تان ب��ه پای��گاه خ��ود 
بازمی گردن��د و در س��اعت 18 و 15 دقیق��ه ب��ه 
ماموریت س��خت دیگری اعزام می ش��وند. طبق 
گ��زارش مرک��ز پیام م��ردی 31 س��اله در چاه 9 
متری س��قوط ک��رده و دچار شکس��تگی ش��ده 
اس��ت. هدایت��ی و کمال��ی پ��س از دریافت خبر 
مرک��ز پیام به محل اعالم ش��ده ک��ه در نزدیکی 
آن ها قرار دارد حرک��ت می کنند و 3 دقیقه بعد 

به محل حادثه می رسند.
کمالی می گوید در پشت یک خانه در روستای 
بابا شیخ علی، فردی در حال حفر چاه فاضالب 
بوده و از باالی چاه به درون آن سقوط می کند و 
از ناحیه ساعد پا دچار شکستگی در دو قسمت 
می ش��ود. ف��رد هن��وز داخ��ل چ��اه ب��ود و م��ا با 
آتش نش��انی تماس گرفتیم اما آتش نشانی ابزار 
الزم برای خروج فرد از داخل چاه را نداش��ت و 
دیدن بیمار در آن وضعیت خیلی ناراحت کننده 
بود. فرد اس��تخوان پایش کامل بیرون زده بود و 
خونریزی داشت و نمی شد در آن حال رها شود 
بنابراین با همکارم تصمیم گرفتیم خودمان او را 

از چاه خارج کنیم.
هدایت��ی صحبت ه��ای هم��کارش را این طور 
ادامه می دهد: یک باالبر همان جا بود و با کمک 
برانکارد صندلی شو به داخل چاه رفتم و وسایل 

موردنی��از ب��رای آتل بن��دی و پانس��مان را نیز با 
خ��ودم ب��ردم. اقدام��ات الزم مانن��د آتل بندی و 
کنترل خونریزی را داخل چاه انجام دادم. ابتدا 
ف��رد آس��یب دیده را از طری��ق هم��ان صندلی و 
باالب��ر بیرون فرس��تادم و بعد خودم ه��م از چاه 
خارج ش��دم و س��ریع او را به بیمارستان منتقل 

کردیم.
کمال��ی ک��ه نزدی��ک ب��ه 12 س��ال اس��ت در 
اورژان��س مش��غول به کار اس��ت و موارد س��خت 
زی��ادی را تجرب��ه ک��رده  صحبت ه��ای خ��ود را 
این ط��ور تکمی��ل می کن��د: نج��ات ج��ان ف��رد 
آس��یب دیده همیش��ه برای ما مهم ترین اولویت 
اس��ت و اصال به این موض��وع اهمیت نمی دهیم 
که این کاری که مجبور به انجامش می شویم در 
حیط��ه وظایف ما قرار دارد یا نه؟! از نظر من هر 
کاری که در راس��تای نجات جان کس��ی باش��د 
وظیفه اس��ت و راه حلی که همکارم در خصوص 
این ماموریت ارائه داد باعث ش��د تا ما بتوانیم با 
کمتری��ن امکان��ات ه��م وظیف��ه خود و ه��م کار 
آتش نش��انی را انج��ام دهیم و به ی��ک نفر کمک 

کنیم.
یون��س هدایتی و محمدرض��ا کمالی در هر دو 
ماموریت خ��ود موفق عمل کردن��د و این دو نفر 
مشت نمونه خروار خانواده بزرگ اورژانس پیش 

بیمارستانی کشور هستند.

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی مرک��ز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزش��کی س��بزوار ساعت 
14:22 روز پنجش��نبه 27 خردادماه 1395 در 
تماسی با مرکز دیسپچ اورژانس 115 سبزوار از 
کیلومت��ری   110 در  ک��ه  خروس��ف  روس��تای 
سبزوار قرار دارد اعالم می شود مادر باردار 35 
ساله که در ماه آخر بارداری قرار دارد دچار درد 

شکمی شدید و متناوب شده است.
ف��ورا نزدیک ترین ک��د از پایگاه س��ربداران به 
محل اعزام می ش��ود و نیروهای اورژانس 115 
سربداران پس از بررسی وضعیت بیمار با مرکز 
دیسپچ تماس گرفته و اعالم می کنند باید بیمار 
هر چه س��ریع تر به مراکز درمانی منتقل شود و 
برای این اعزام به بالگرد نیاز است، مرکز هم به 
اورژان��س هوای��ی اع��الم ماموری��ت می کن��د و 
بالگرد به محل تعیین ش��ده اعزام می شود. پس 
از تحوی��ل م��ادر از کد و انتق��ال، بالگرد به پرواز 
درمی آید و دقایقی بع��د از پرواز زایمان صورت 
می گیرد و نوزاد پسر سالم توسط تکنسین های 
اورژان��س هوایی در ش��رایط اس��تثنایی به دنیا 
می آید و مادر و نوزاد هر دو س��الم و س��المت به 
بیمارس��تان ش��هیدان مبینی منتقل می شوند. 
هم اکنون حال مادر و نوزاد در بیمارستان بسیار 

خوب اعالم شده است.

ش��رح این ماموریت را از زبان تکنس��ین های 
اورژانس هوایی س��بزوار آقایان آل حس��ن و ابو 
چناری جویا ش��دیم؛ میثم آل حس��ن تکنسین 
فوریت های پزشکی سبزوار است، این نخستین 
تجرب��ه وی ب��رای زایم��ان در بالگ��رد اس��ت و 
دراین باره چنین می گوید: پنجش��نبه ظهر بود 
که به ما اطالع دادند به بالگرد نیاز دارند و ما به 
ماموری��ت اعزام ش��دیم، یک مادر ب��اردار را که 
اورژانس زمینی از روس��تای خروس��ف در 110 
کیلومت��ری س��بزوار ت��ا تقریب��ا 75 کیلومت��ری 
س��بزوار آورده بود تحویل گرفتیم و پرواز کردیم 
اما چنددقیقه ای بیشتر از پرواز نگذشته بود که 
کیس��ه آب مادر پ��اره ش��د و زایم��ان در بالگرد 
انجام شد و مادر و نوزاد را به بیمارستان سبزوار 

منتقل کردیم.
حس��ن ابو چناری دیگر تکنسین فوریت های 
پزش��کی اورژانس هوایی سبزوار نیز درباره این 
ماموریت گفت: از حدود آذرماه س��ال گذش��ته 
ک��ه اورژان��س هوای��ی س��بزوار راه اندازی ش��د 

تابحال چندی��ن مورد ماموریت ب��رای کمک به 
مادران باردار و زایمان داش��تیم ام��ا این اولین 
موردی بود که زایمان در بالگرد صورت گرفت. 
روزی که ماموریت داش��تیم ابت��دا نزدیک ترین 
ک��د به محل اعزام ش��ده بود اما ب��ه ما هم اعالم 
آماده باش شد و گفتند ممکن است بالگرد الزم 
ش��ود، پس ازاینک��ه هم��کاران م��ا در اورژان��س 
زمین��ی ب��ه محل رفت��ه و مورد را بررس��ی کرده 
بودن��د اعالم کردن��د بای��د بالگرد اعزام ش��ود، 
بالفاصل��ه م��ا پ��رواز کردیم و ب��ا توجه ب��ه اینکه 
فاصله آن روس��تا ت��ا س��بزوار 110 کیلومتر بود 
دوس��تان ما بیم��ار را تا 75 کیلومتری س��بزوار 
انتق��ال دادند و وقتی رس��یدیم آن ها مس��افتی 
تقریب��ا 20 کیلومتری تا محل پای��گاه اورژانس 
جاده ای آمده بودند؛ ما مادر را در حالی تحویل 
گرفتیم که دردهای زایمانی او شروع ش��ده بود. 
تقریبا 6 دقیقه بعد از پرواز کیس��ه آب مادر پاره 
شد، هرچه تعداد زایمان های قبلی بیشتر باشد 
درص��د احتم��ال به دنی��ا آمدن بچه هم بیش��تر 

است و این چهارمین زایمان این مادر بود.
وقتی کیس��ه آب م��ادر پاره ش��د م��ا آمادگی 
کامل برای گرفتن بچه را داشتیم و خوشبختانه 
چ��ون قب��ال زایمان های این م��ادر همه طبیعی 
بودند س��ریع بچه ب��ه دنیا آمد هرچند ش��رایط 
دش��واری بود اما انقباضات ب��رای خروج جفت 
زیاد ش��د ولی وقتی به س��بزوار رس��یدیم جفت 
خارج نش��د زی��را معموال کمی طول می کش��د، 
پس ازاینک��ه بچ��ه را گرفتی��م اقدام��ات الزم را 
م��ادرش  آغ��وش  در  را  بچ��ه  و  دادی��م  انج��ام 
گذاش��تیم، تقریب��ا 30 دقیق��ه بع��د به س��بزوار 
رس��یدیم و مادر و نوزاد را صحیح و س��المت به 

بیمارستان تحویل دادیم.
خودم تابحال چندین بار تجربه گرفتن نوزاد و 
زایم��ان در آمبوالنس را داش��تم ام��ا این اولین 
تجربه من برای گرفت��ن نوزاد در بالگرد بود و با 
توجه به اینکه محیط آماده نبود کمی اس��ترس 
داشتیم و سروصدای ناشی از بالگرد هم بر این 
استرس اضافه می کرد، خوشبختانه با توجه به 
اینک��ه این مادر قبال س��ه زایم��ان طبیعی دیگر 
هم داش��ته هم��کاری خوبی داش��ت و پروس��ه 
زایم��ان نزدیک به 7 دقیقه طول کش��ید؛ برای 

من تجربه خوبی بود.

دو ماموریت سخت در یک روز برای اورژانس لنجان
تکنسین های لنجان کار آتش نشان را نیز انجام دادند

تولدی دوباره بر فراز آسمان
روایتی از زایمان نوزادی عجول در بالگرد اورژانس هوایی سبزوار
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بر روی نوزاد دوروزه که در اثر تصادف دچار خونریزی مغزی شده بود با موفقیت در بیمارستان حضرت ولیعصر )عج( فسا انجام شد.
وی افزود: این نوزاد براثر تصادف به بیرون از خودرو پرت شده و دچار خونریزی ناحیه اپیدورال مغز شده بود که با توجه به نیاز به عمل فوری به دلیل خونریزی 

و ریسک باالی عمل، تحت جراحی قرار گرفت و عمل موفقیت  آمیز بود.
حمیدرضا شجاعی نس��ب و س��ید کاظم حسینی از کارکنان پایگاه اورژانس پلیس راه فسا-ش��یراز با حضور به موقع و با انجام اقدامات الزم موفق شدند نوزاد را 

زنده به بیمارستان تحویل دهند.

با توجه به اینکه صنعت هواپیمایی کش��ور در 
سال های گذشته بیشتر به گرداندن فرودگاه ها 
و یا خرید هواپیماهای دست دوم محدود شده 
و تولید هواپیما در یک چالش چند ساله افتاده 
است همواره مشکالت زیادی در فرودگاه های 
کش��ور رخ می ده��د ک��ه اس��تقرار آمبوالن��س 

اورژانس در فرودگاه را ضروری می کند.
براساس آمار منتشر شده در ایران حدود 67 
فرودگاه قابل اس��تفاده با مصارف غیرنظامی و 
نظامی وجود دارد که ب��ه طور تقریبی می توان 
گف��ت در تمام��ی نواح��ی ممک��ن فرودگاه��ی 
تأسیس شده است. از این میان 9 فرودگاه تنها 
برای مقاص��د نظامی، یک ف��رودگاه به صورت 
اختصاصی و باقی فرودگا ه ها برای مقاصد عام 
و غیرنظامی و در بعضی موارد به طور مشترک 
مورد اس��تفاده قرار می گیرند و تنها 7 فرودگاه 
ای��ران بین الملل��ی ب��وده و در آنه��ا پروازه��ای 
مختل��ف خطوط هوای��ی دنیا می نش��ینند و در 
باقی فرودگا ه های کش��ور تنها 31 خط هوایی 
تثبیت شده ی ایران رفت و آمد می کنند. البته 
این س��خن کاماًل آماری است و حقیقت امر آن 
اس��ت ک��ه بس��یاری از ای��ن فرودگا ه ه��ا بدون 
اس��تفاده مانده و یا یک س��ال را ب��ه انتظار یک 
پرواز احتمال��ی باقی می مانن��د، فرودگاه های 
بین المللی ایران ش��امل فرودگاه های مهرآباد 
تهران، امام خمینی تهران، اصفهان، ش��یراز، 

بندرعباس، زاهدان و مشهد است.
محمد سرور، معاون فنی و عملیاتی اورژانس 
کش��ور، بر لزوم ض��رورت اس��تقرار اورژانس در 
ف��رودگاه تأکی��د دارد و در این ب��اره می گوید: 
ف��رودگاه یک مح��ل مس��ترینگ و محل تجمع 
انبوه مردم اس��ت و به دلیل فرودگاه بودن جزو 
عناصر حیاتی کش��ور اس��ت اگر خدای نکرده 
جنگ در کش��ور رخ دهد فرودگاه مورد اصابت 
ق��رار می گی��رد، یک��ی از اهداف س��ازمان های 
تروریس��تی فرودگاه ها هس��تند ف��رودگاه جزو 
مناطقی است که مردم حضور چشمگیر دارند 
از سوی دیگر از مبادی ورودی و خروجی کشور 
خ��روج  و  ورود  مح��ل  همچنی��ن  و  اس��ت 
بیماری ه��ای واگی��ر ه��م می تواند باش��د پس 
منطقه ای حیاتی و حس��اس اس��ت ک��ه نیاز به 
حضور اورژانس و نیروهای فوریت های پزشکی 
دارد که با هدف ارائه خدمات پزشکی به مردم 
و آمادگ��ی و نزدی��ک ب��ودن ب��ه منطق��ه ای که 
ممکن است حوادث پر تلفات در آن رخ دهد در 

این مکان مستقر شوند.
ب��ه گفت��ه وی بی��ش از 80 درص��د از حوادث 
ترافیکی هوایی در هنگام نشستن و برخاستن 
هواپیماه��ا یعن��ی در فرودگاه ه��ا رخ می ده��د 
بنابراین حض��ور اورژانس در فرودگاه به منظور 

کاهش زمان خدمات رسانی ضرورت دارد.
مع��اون فن��ی و عملیات��ی اورژانس کش��ور با 
اش��اره به اینکه در ح��وادث غیرمترقبه یکی از 
مکان های حس��اس و حیاتی برای تخلیه انبوه 
مجروحان فرودگاه ها هستند مانند زلزله بم که 
بی��ش از 14 ت��ا 15 هزار مجروح به ش��هرهایی 
همچون ش��یراز، تهران و مش��هد منتقل شدند 
اظهار داش��ت: حضور تکنس��ین های اورژانس 
در فرودگاه س��بب ایجاد یک درک مش��ترک از 
قوانین بین اورژانس و فرودگاه می شود و توان 
آنها را در ح��وادث غیرمترقبه افزایش می دهد 
همچنین در زمان حوادث با بارگیری تجهیزات 
اورژان��س ب��ه نزدیک تری��ن نقط��ه ممک��ن ب��ه 
ف��رودگاه س��بب امدادرس��انی بهت��ر در مواقع 

بحرانی خواهد شد.
س��رور ب��ا بی��ان اینک��ه حض��ور اورژان��س در 
نیس��ت  مجل��س  مص��وب  قان��ون  فرودگاه ه��ا 
خاطرنش��ان کرد: با توجه ب��ه اینکه فرودگاه ها 
یکی از نقاط حس��اس کشور هس��تند و حضور 
دارد  ض��رورت  فرودگاه ه��ا  در  اورژان��س 
تفاهم نام��ه ای بین وزارت بهداش��ت و ش��رکت 
مادر تخصصی فرودگاه های کشور منعقد شده 

است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه اس��تفاده از بخ��ش 
خصوص��ی و اس��تقرار در ف��رودگاه می تواند به 

عنوان خدمات س��رپایی و یا درمانگاهی انجام 
ش��ود بیان ک��رد: هرچن��د مس��ئوالن اورژانس 
کشور با فعالیت بخش خصوصی در فرودگاه ها 
مخالفتی ندارند اما بخش خصوصی نمی تواند 
جایگزین اورژانس 115 ش��ود زی��را یک پایگاه 
115 ک��ه در ف��رودگاه مس��تقر باش��د به حجم 
بس��یار زی��ادی از تجهی��زات و نیروی انس��انی 
حرف��ه ای و متخص��ص متص��ل اس��ت و بخش 
خصوص��ی نمی توان��د جایگزی��ن این سیس��تم 

شود.
س��عید مرادی ن��ژاد، مدیر اورژان��س فرودگاه 
مشهد، درباره فعالیت اورژانس در فرودگاه این 
ش��هر می گوی��د: از 8 س��ال گذش��ته خدم��ات 
اورژانس فرودگاه مش��هد ب��ه بخش خصوصی 
واگ��ذار ش��ده اس��ت، با توج��ه به اینک��ه تعداد 
پروازه��ا در ف��رودگاه مش��هد زیاد اس��ت برای 
راه ان��دازی مرکز اورژانس در فرودگاه اقدامات 
الزم انجام ش��د ت��ا تعداد زی��ادی آمبوالنس در 
رم��پ پروازی مس��تقر باش��د، فرودگاه مش��هد 
درخواست خدمات دیگر از جمله آموزش برای 
پرس��نل ف��رودگاه را مط��رح ک��رد و دوره ه��ای 
مختلف آموزشی توس��ط اورژانس مشهد برای 
آنه��ا برگ��زار ش��ده اس��ت و حتی از ته��ران نیز 
افرادی برای حضور در این دوره های آموزشی 

معرفی شدند.

وی ب��ا بیان اینکه تعداد زیادی از بیماران که 
در  مس��تقر  خصوص��ی  بخ��ش  اورژان��س  ب��ه 
فرودگاه مشهد مراجعه می کنند غیراورژانسی 
هس��تند و حتی برخ��ی از آنها م��وارد ارتوپدی 
هس��تند و این موارد نی��ز در اورژانس فرودگاه 
مش��هد انجام می شود افزود: در حال حاضر 3 
کد آمبوالنس در فرودگاه مشهد مستقر است و 
ه��م خدم��ات اورژان��س و ه��م خدم��ات غی��ر 
اورژانس را ارائه می دهد و سبب ایجاد رضایت 
کامل ش��ده است و س��عی بر هر چه بهتر ارائه 
ش��دن این خدمات اس��ت، از 8 س��ال گذشته 
تاکن��ون حتی یک م��ورد ش��کایت از اورژانس 
فرودگاه مشهد انجام نشده است و این گویای 
خدم��ات صادقانه و ارزنده بخش خصوصی در 

فرودگاه این شهر است.
مدی��ر اورژانس فرودگاه مش��هد با اش��اره به 
اینکه تمام نیروهای اورژانس مش��هد تکنسین 
یا کارش��ناس پرس��تاری هس��تند تصریح کرد: 
عالوه بر قراردادی که با فرودگاه مشهد منعقد 
ش��ده اس��ت یک کد برای انج��ام خدمات غیر 
اورژانس��ی نیز در این فرودگاه مس��تقر است و 
تاکن��ون خدم��ات ارائه ش��ده توس��ط اورژانس 
بخ��ش خصوص��ی در ف��رودگاه مش��هد ب��ا 25 
ش��رکت هواپیمای��ی ک��ه اغل��ب ب��ه خدم��ات 
غیراورژانس��ی نیاز دارند بازدهی خوبی داشته 
و پ��س از اس��تقرار نیروهای اورژان��س، نهایت 
رف��اه در ای��ن زمینه در ف��رودگاه مش��هد ایجاد 

شده است.
خبرن��گار  مک��رر  پیگیری ه��ای  وج��ود  ب��ا 
یک یک پن��ج ب��رای انج��ام مصاحب��ه ب��ا آق��ای 
رحمت ال��ه مه آبادی، مدیرعام��ل فرودگاه های 
کشور، این مصاحبه انجام نشد اما رضا بدیعی، 
مدیرکل فرودگاه های استان فارس، بر اهمیت 
و ض��رورت اس��تقرار اورژان��س در فرودگاه ه��ا 
تأکید دارد و می گوید: خدماتی که اورژانس در 
فرودگاه ه��ای کش��ور ارائ��ه می دهد براس��اس 
ق��رارداد بی��ن ش��رکت فرودگاه ه��ای کش��ور و 
مجموعه ناوبری هوایی و وزارت بهداشت است 
از این رو اورژانس در تمام فرودگاه های کش��ور 
که می��زان پ��رواز زی��ادی دارند و بس��ته به نوع 
فعالیت فرودگاه به صورت 24 س��اعته مس��تقر 
اس��ت و خدماتی را ارائ��ه می دهد. به گفته وی 
ه��ر ف��رودگاه ش��رایط خ��اص خ��ود را دارد و 
نمی توان به عن��وان مثال فرودگاه ش��یراز را با 
فرودگاه بندرعباس یا مهرآباد مقایسه کرد زیرا 
ماهیت مسافر، نوع مسافر و فاصله هر فرودگاه 
تا مرکز ش��هر و نوع دسترسی ها در هر فرودگاه 

با فرودگاه دیگر متفاوت است.

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی مرک��ز مدیری��ت 
حوادث و فوریت های پزش��کی خراسان جنوبی 
س��اعت 10و43 دقیقه صبح چه��ارم خردادماه 
1395 حادث��ه س��قوط چوپ��ان 65 س��اله ای در 
ارتفاعات کوه های آرک شهرس��تان خوس��ف به 
و  اع��الم  اورژان��س 115 خوس��ف  پی��ام  مرک��ز 
بالفاصله آمبوالنس اورژان��س 115 و تیم نجات 
هالل احم��ر خوس��ف ب��ه مح��ل حادث��ه اع��زام 

می شود.
پس از رسیدن کارشناس��ان اورژانس به محل 
حادثه با توجه به کوهس��تانی و سخت گذر بودن 
منطق��ه، درخواس��ت اورژان��س هوایی ب��ه مرکز 
 )EOC( ارتباطات و فرمانده��ی عملیات بحران
اع��الم ش��د ک��ه در س��اعت 11و 12دقیقه صبح 
بالگ��رد اورژانس هوایی بیرجند به س��مت محل 

حادثه به پرواز درمی آید.
تکنسین های اورژانس پس از انجام حدود یک 
ساعت کوه پیمایی بر بالین بیمار حاضرشده و با 
پیرمرد 65 س��اله ای روبرو می ش��وند که به دلیل 
س��قوط از کوه دچار ضربه به سر و کاهش سطح 
هوشیاری شده است، بالفاصله اقدامات درمانی 

آغ��از و مصدوم با کمک کارکنان هالل احمر پس 
از حدود 1 ساعت و 15 دقیقه پیاده روی به محل 
فرود بالگرد اورژانس منتقل و با بالگرد اورژانس 
هوای��ی به بیرجند اع��زام و در س��اعت 13 و 50 
دقیقه تحویل اورژانس بیمارستان امام رضا )ع( 

می شود.
ابوالفضل مش��مولی، کارش��ناس فوریت های 
پزشکی و مسئول فوریت های پزشکی شهرستان 
خوسف که در این ماموریت حضورداشته درباره 
این ماموریت می گوید: حدود ساعت 11 بود که 
درخواست کمک شد، زمانی که شرح حال بیمار 
را بی��ان کرده بودند عنوان ش��ده بود که س��ابقه 
تش��نج ه��م دارد و قبال ه��م یک ب��ار از ارتفاعات 

همان منطقه سقوط کرده است.
با توجه به اینکه این اتفاق در ارتفاعات رخ داده 
بود درخواست بالگرد شد. این پیرمرد صبح زود 
س��قوط کرده بود و سطح هوش��یاری اش  پس از 
سقوط هم خوب بوده و با دامادش که از نیروهای 
محیط زیس��ت اس��ت تم��اس می گی��رد و آدرس 
دقی��ق محل س��قوط خود را می گوی��د اما مدتی 
پس ازآن به دلیل خونریزی س��طح هوش��یاری او 

کاهش پیدا می کند.
داماد این پیرمرد که با منطقه آشنایی داشته به 
باالی س��ر پیرمرد می آید اما به دلیل خونریزی و 
ضرب��ه ب��ه س��ر نمی توان��د ب��ه او کمک کن��د و با 
اورژانس تماس می گیرد. وقتی ما به باالی س��ر 
مص��دوم رس��یدیم خونری��زی کمتر ش��ده بود و 
س��طح هوش��یاری او ح��دود 11 ب��ود. بی درنگ 
اقدام��ات اولیه را انجام دادی��م و مصدوم را روی 
الین ثابت ک��رده و با کمک 3 نفر از ارتفاع پایین 

آوردیم.
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه در ای��ن منطقه ع��الوه بر 
ارتفاعات س��خت گذر، تعدادی معدن هم وجود 
دارد در م��اه تع��دادی از ماموریت ه��ا به مواردی 
همچون نج��ات مصدومانی که در چ��اه یا قنات 
س��قوط می کنند و یا افرادی که در معدن گرفتار 
می شوند اختصاص پیدا می کند زیرا معادن این 

منطقه زیرزمینی هستند.
مه��دی بن��ی اس��دی، از نیروه��ای اورژان��س 
هوای��ی بیرجن��د، دیگ��ر تکنس��ین فوریت های 
پزشکی است که در این ماموریت حضورداشته و 
ماجرا را چنین شرح می دهد: با توجه به سخت 

گذر ب��ودن منطقه عالوه بر ک��د زمینی به ما هم 
اعالم شد و همکاران ما که به صورت زمینی رفته 
بودند نمی توانس��تند با ماش��ین ب��ه محل حادثه 
برون��د از طرفی منطق��ه به قدری کوهس��تانی و 
س��خت گذر است که امکان نشس��تن بالگرد در 

آنجا وجود ندارد.
ب��ا کمک مردم محلی که البته آن ها هم آدرس 
دقیق را نمی دانس��تند مح��دوده محل حادثه را 
پی��دا کردیم ولی ب��رای پیدا ک��ردن محل دقیق 
نزدیک به دو س��اعت با بالگرد ب��االی کوه ها دور 
می زدی��م، نیروهای زمینی پیرم��رد را پیداکرده 
بودن��د و آدرس را ب��ه ما اع��الم کردن��د اما جای 
مناسب برای نشس��تن بالگرد هم وجود نداشت 
ب��ه همین دلیل مجب��ور ش��دیم در فاصله تقریبا 
500 متری فرود بیاییم، همکاران ما در اورژانس 
زمینی پس انجام اقدامات اولیه برای چوپان او را 
ب��ا فیک��س ک��ردن روی الن��گ از ارتف��اع پایی��ن 
آوردند. متاس��فانه مصدوم تش��نج داش��ت اما با 
اس��تفاده از دارو کم��ی کنت��رل ش��د و س��طح 
هوش��یاری اش  ه��م بهب��ود یاف��ت و بالفاصله به 

بیمارستان منتقل شد.

دارالشفای امام رضا )ع( از صفویه تاکنون

مرک��ز درمان��ی دارالش��فای ام��ام رض��ا )ع( از موقوفات این 
حض��رت اس��ت که قدمت آن ب��ه دوران صفویه و س��ال 502 
هج��ری قم��ری برمی گ��ردد و س��اختار آن از س��ال 1368 
به ص��ورت فعل��ی ش��کل گرفته اس��ت و اورژان��س ای��ن مرکز 
درمانی نیز فعالیت خود را از همان س��ال 1368 مس��تقل از 
اورژانس مش��هد آغ��از کرده اس��ت. اهداف این مرک��ز ارائه 
خدم��ات پزش��کی و درمان��ی اع��م از ویزی��ت، آزمایش ه��ا، 
خدم��ات  س��ایر  و  دندانپزش��کی  تزریق��ات،  رادیول��وژی، 
پاراکلینیک��ی و در ص��ورت ام��کان کمک ه��ای رای��گان ب��ه 
بیم��اران و خانواده ه��ای مس��تمند خصوصا زائری��ن محترم 
آس��تان ق��دس رض��وی، ارائ��ه خدم��ات فرهنگ��ی در جهت 
ارش��اد، راهنمایی و افزایش س��طح دانش بهداشتی جامعه 
خصوص��ا زوار و مراجعی��ن ب��ه نح��و مقتض��ی و اس��تفاده از 
امکانات آموزش��ی و ارائه خدمات متقابل علمی می باش��د و 
ب��ا راه ان��دازی اورژان��س پی��ش  ای��ن اه��داف  در راس��تای 
بیمارس��تانی در داخ��ل صحن ه��ای ح��رم س��عی در ارائ��ه 
خدمات بهتر و س��ریع تر به زائرین کرده  اس��ت. سید مسعود 
شال فروش��ان مس��ئول رواب��ط عموم��ی و آم��وزش موسس��ه 
درمان��ی آس��تان رض��وی در گفتگو ب��ا خبرن��گار یک یک پنج 
گف��ت: اورژانس دارالش��فای امام رض��ا )ع( در ابتدا با 4 نفر 
نیرو با ش��یفت های 24 س��اعته دونفره آغاز ب��ه کارکرد و در 
ح��ال حاض��ر به 7 پایگاه ارتق��ا پیداکرده اس��ت و 90 نفر در 
اورژان��س فعالی��ت می کنن��د ک��ه اکث��ر آن ه��ا دارای مدرک 

کارش��ناس پرس��تاری هس��تند.
مس��ئول رواب��ط عموم��ی موسس��ه درمانی آس��تان قدس 
رضوی این مرکز را از مجهزترین مراکز درمانی کشور خواند 
و ادام��ه داد: تجهیزات پزش��کی مورداس��تفاده در این مرکز 
کامال به روز هس��تند مانند دس��تگاه های کالرداپلر رنگی در 
بخ��ش رادیول��وژی، اکوکاردیوگراف��ی قلبی، آندوس��کوپی، 
اسپیرومتری، دس��تگاه های شنوایی س��نجی و همچنین در 
اورژان��س ح��رم از تجهیزات پیش��رفته مربوط ب��ه اورژانس و 
احیاء قلب��ی )CPR( استفاده ش��ده اس��ت و آمبوالنس های 

این مرکز از پیش��رفته ترین آمبوالنس های دنیا هس��تند.
حرم امام رضا )ع( از پرتجمع ترین مکان های ایران اس��ت 
و ب��رای رفاه حال زائرین 7 کد اورژانس در صحن ها مس��تقر 
هس��تند ت��ا در ص��ورت ب��روز هرگون��ه مش��کل ب��ه س��رعت 
کمک رس��انی کنند، شال فروش��ان بابیان این مطلب افزود: 
م��ا در خدمات رس��انی ب��ه زائری��ن هی��چ کمبود یا مش��کلی 
نداری��م و کادر درمان ما در هرلحظه از ش��بانه روز آماده ارائه 
خدم��ات به مهمانان امام هش��تم هس��ت و با توج��ه به اینکه 
تعداد زیادی از زائرین بانوان هستند از پزشکان و پرستاران 
خان��م مج��رب در دارالش��فا اس��تفاده کرده ای��م و از 90 نفر 
نی��روی اورژان��س ای��ن مرک��ز ح��دود 45 نف��ر آن را خانم ها 

تش��کیل می دهند.
وی عن��وان کرد: اگ��ر فردی در حرم نیاز ب��ه اورژانس پیدا 
کند ب��ا تماس با ش��ماره 2424 از طری��ق تلفن های داخلی 
ح��رم و یا گرفتن ش��ماره 05132002424 ب��ا تلفن همراه 
خ��ود می تواند درخواس��ت کم��ک کند و اورژانس س��ریع به 
کمک او خواهد رفت و خدمات ارائه شده توسط اورژانس در 
حرم رایگان اس��ت اما در صورت انتقال به مرکز درمانی باید 
هزینه پرداخت ش��ود که ب��رای بیماران کم بضاعت ش��رایط 

آن ها در نظر گرفته خواهد ش��د.
سید امیر مسعود شال فروش��ان گفت: ما با اورژانس 115 
مشهد هم تعامل خوبی داریم و از کمک آن ها در مناسبت ها 
به عن��وان پش��تیبان اس��تفاده می کنی��م و حتی تع��دادی از 
تکنس��ین های اورژانس پیش بیمارس��تانی مش��هد به عنوان 
نی��روی افتخ��اری در روزه��ای تعطی��ل خ��ود ب��ه م��ا کمک 
می کنند. در ایام مناس��بتی مانند عید نوروز و مناسبت های 
مذهب��ی تعداد 20 پایگاه موقت در صح��ن دایر می کنیم که 
ح��دود 100 نفر نی��روی کمکی از اورژانس 115 مش��هد در 

ای��ن ام��ر م��ا را ی��اری می کنن��د.
وی با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از زائرین توریست 
هس��تند ادامه داد: ما برای زائری��ن خارجی در حال حاضر 
دو نف��ر مترج��م زبان عربی در مح��ل دارالش��فا داریم که در 
آینده نزدیک به سه نفر افزایش می یابد و کار ترجمه را برای 
گردش��گران خارج��ی بخش های مختل��ف دارالش��فا اعم از 
ویزیت پزش��ک و کلیه خدمات پاراکلینیک انجام می دهند و 
به زودی یک نفر مترجم زبان انگلیسی نیز در محل دارالشفا 
اضاف��ه خواه��د ش��د. ضم��ن اینک��ه ب��رای خ��ود کارکن��ان 
هم کالس ه��ای آموزش��ی مکالم��ه زب��ان انگلیس��ی و عربی 

برگزارش��ده اس��ت.
مس��ئول روابط عمومی دارالش��فا عنوان کرد: در روزهای 
ع��ادی اورژانس ح��رم به 30 نفر و در روزه��ای ویژه به 800 
نف��ر خدم��ات می ده��د و ازلح��اظ نی��روی انس��انی ب��ا هیچ 
کمب��ودی مواج��ه نیس��تیم. در مراس��م ها و روزه��ای خاص 
مانن��د تعطیالت ن��وروز از متخصصان  ط��ب اورژانس کمک 
می گیری��م ، متخصصان در مرکز مس��تقر می ش��وند و به طور 
مستقیم به ارائه خدمات می پردازند. استفاده از متخصصین 
ط��ب اورژان��س ع��الوه ب��ر کمک ب��ه بهتر و س��ریع تر ش��دن 
خدمات باعث به روز بودن کارکنان اورژانس مرکز می ش��ود.

اورژانس فرودگاه های کشور، نیازمند تقویت
گزارشی از وضعیت فعلی خدمات اورژانس در فرودگاه های کشور

کوه های سخت گذر، نیروهای اورژانس را به مبارزه می طلبند
نجات جان پیرمرد 65 ساله در ارتفاعات کوه های آرک توسط نیروهای اورژانس بیرجند
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JUN 2016 محسن ابراهیمی  روابط عمومی اورژانس چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در ساعت 7 و 10 دقیقه صبح روز 2 تیر 95 طی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس
115 شهرستان اردل اعالم کردند که خانمی در روستای نیسیاق حوالی شهر کاج دچار درد زایمان شده و نیاز به کمک اورژانس 115 دارد.

ابراهیم��ی گف��ت: بالفاصله پ��س از دریافت پیام آمبوالنس پایگاه جاده ای دش��تک به همراه دو تکنس��ین فوریت های پزش��کی -مصطفی رئیس��ی و علی اکبر 
انصاری- به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات حمایتی، در حین انتقال مادر باردار به مرکز درمانی درد زایمان شروع شد و فرزند دوم مادر باردار به کمک 

تکنسین های فوریت های پزشکی در آمبوالنس اورژانس 115 چشم به جهان گشود. مادر و کودک هر دو با سالمت کامل به مرکز درمانی تحویل شدند.

تکنسین های اورژانس علی رغم اینکه کاری با 
درج��ه حساس��یت باال دارن��د، اما متأس��فانه در 
درم��ان  گروه ه��ای  از  بس��یاری  از  پرداخت ه��ا 
پایین تر هس��تند. پرداخت های پایین تر از سایر 
گروه های درمان��ی درحالی که س��ختی کار این 
بخش بس��یار باالتر اس��ت نوع��ی بی انگیزگی و 

دلخوری را در تکنسین ها ایجاد کرده است.
تکنس��ین ها هرس��ال ش��رایط را ب��ه امید بهتر 
ش��دن می گذرانند و ان��گار باید هرس��ال به این 
امس��ال!  از  ب��ه  پارس��ال  ک��ه:  برس��ند  نتیج��ه 
را  کار  س��ختی های  فوریت ه��ا  تکنس��ین های 
تحم��ل می کنند به امید اینکه ش��رایط در آینده 
بهتر ش��ود و مس��ئولین نیز هر بار این وعده را به 
آن ه��ا می دهند اما گاه��ی نه تنها ش��رایط بهتر 
نمی ش��ود بلکه هم��ان اندک حقی ک��ه به آن ها 

تعلق داشته نیز از آن ها دریغ می گردد.
صاب��ون ای��ن کم لطفی ه��ا ای��ن ب��ار ب��ه ت��ن 
تکنس��ین های اور ژان��س 115 مرک��ز گلس��تان 
خورده و نوبت کاری از حکم کارگزینی سال 95 
آن ه��ا حذف ش��ده اس��ت. در چن��د هفت��ه اخیر 
تم��اس پیام های زی��ادی از تکنس��ین های مرکز 
گفت��ه  ب��ه  داش��ته ایم.  گلس��تان  اورژان��س 
تکنس��ین های این مرکز در حکم سال 94 آن ها 
نوبت کاری درج ش��ده اما این گزینه از حکم های 
س��ال 95 ای��ن مرکز به ط��ور کامل حذف ش��ده 
اس��ت. ب��ا رئی��س مرک��ز ح��وادث و فوریت های 
اس��تان گلس��تان تم��اس گرفتی��م و دلی��ل این 
کم لطفی به تکنس��ین ها را جویا ش��دیم، اما وی 
موضوع را به مس��ئولین باالتر ارجاع داد و اظهار 
داش��ت بای��د از رده ه��ای باالت��ر و مرتب��ط، این 
موض��وع را پیگیری کنیم. پس از چند روز تالش 
موف��ق ش��دیم با مع��اون درم��ان علوم پزش��کی 
گلس��تان، دکت��ر حس��ینی، صحب��ت کنی��م اما 
ایش��ان پاسخ شفاف و روش��نی نداد و توضیحی 

در خص��وص عل��ت این تصمیم ب��ه خبرنگار یک 
 یک پنج عنوان نکرد  .

لذا به ناچار دوباره س��راغ تکنسین ها رفتیم تا 
ببینیم چه توضیحی به خود آن ها داده اند. یکی 
از آن ه��ا ب��ه خبرن��گار یک یک پنج گف��ت: به ما 
مس��تقیم  دس��تورالعمل  طب��ق  ک��ه  گفته ان��د 
وزارتخان��ه این تصمیم گرفته ش��ده اس��ت اما در 
دس��تورالعمل ارس��الی وزارتخانه ی��ک جدول با 
هفت بن��د وج��ود دارد ک��ه در بن��د 6 آن عبارت 
–»س��ه نوبتی منظم چرخشی ش��امل صبح کار، 
عص��ر کار و ش��ب کار« ذکرش��ده که ش��امل ما و 
همان شیفت 24 ساعتی می باشد اما مسئولین 

این را قبول ندارند.

از مراک��ز دیگ��ر نی��ز ای��ن موض��وع را پیگیری 
کردیم و نوبت کاری در احکام پرسنلی آن مراکز 
موجود ب��ود. در اینجا س��وا الت زیادی در ذهن 
ش��کل می گیرد ک��ه امیدواریم یک نف��ر به آن ها 
پاسخ دهد. اینکه اگر حذف نوبت کاری از حکم 
بیمارس��تانی  پی��ش  اورژان��س  تکنس��ین های 
دستورالعمل مس��تقیم وزارتخانه است پس چرا 
در مراکز دیگر به اجرا نرسیده است؟ نوبت کاری 
مرتبط به شیفت های شبانه است و تکنسین های 
اورژانس همگی شیفت شب دارند پس چرا این 
ح��ق از آن ه��ا دری��غ می ش��ود؟ ای��ن داس��تان 
تکرارش��ونده در مورد حقوق و مزایا تا کی ادامه 
خواه��د داش��ت؟ کارکنان��ی که در خ��ط مقدم 

سیستم درمانی هستند چرا در دریافت حقوق و 
مزایای خود نیروی پشت جبهه درمان محسوب 

می شوند؟
آنچ��ه از ای��ن مس��ئله می ت��وان برداش��ت کرد 
تصمیم��ات س��لیقه ای در یک امر واحد اس��ت. 
اینکه تکنسین های زحمتکشی در شمال کشور 
همان حجم و س��ختی کار تکنسین های شرق و 
غ��رب و جن��وب کش��ور را داش��ته باش��ند اما در 
پرداخ��ت حق��وق و مزای��ا تف��اوت وجود داش��ته 
باش��د، ای��ن مس��ئله عی��ن بی عدالتی اس��ت؛ و 
نتیجه ای ک��ه از این تصمیم��ات حاصل خواهد 
شد مرگ انگیزه های کاری تکنسین هاست. اگر 
تصمیم��ی انقباض��ی در جهت کارکن��ان گرفته 
شود اما به صورت کشوری باشد، شاید بتوان آن 
را تحمل کرد ام��ا زمانی که این تصمیم فقط در 

یک مرکز باشد صورت خوشی نخواهد داشت.
نشریه یک یک پنج به عنوان تنها رسانه رسمی 
اورژان��س کش��ور و به عنوان نش��ریه ای که در پی 
احقاق حقوق 15 هزار تکنس��ین فوریت هاست، 
بدین وس��یله به نمایندگی از تکنسین های مرکز 
گلس��تان از معاون��ت درم��ان علوم پزش��کی این 
استان درخواست می نماید که در صورت امکان 
در این تصمیم بازنگری نمایند. صد در صد این 
کاری  کیفی��ت  ارتق��ای  جه��ت  در  بازنگ��ری 
تکنسین های آن مرکز مؤثر خواهد بود و مطمئنا 
باع��ث ارتقای خدمات رس��انی به مردم ش��ریف 
اس��تان گلس��تان خواه��د ش��د؛ و نه تنه��ا مردم 
گلس��تان از این خدمات بهره مند خواهند ش��د 
بلکه با توجه به جاذبه های گردش��گری اس��تان 
گلستان و حساسیت باالی اورژانس این استان، 
به عبارتی می توان گفت که تمام مردم از اقصی 
نق��اط ایران زمی��ن از این ارتق��ای خدمات بهره 

خواهند برد.

نجات معجزه آسای کودک 8 ساله کاشانی

طی تماس��ی با مرکز پیام کاش��ان در س��اعت 9 صبح روز 
27 خرداد 95 مبنی بر س��قوط یک کودک 8 ساله در چاه، 
از پای��گاه ج��اده ای قمصر یک کد س��ریعا اعزام می ش��ود. 
علی خبره تکنس��ین حاضر در ای��ن ماموریت می گوید: در 
این منطقه مردم چاه های زیادی برای رس��یدن به آب حفر 
کرده اند و این خانواده هم یک چاه در حیاط خود داش��تند 
که از ی��ک ورقه آلومینیوم نازک برای درپوش آن اس��تفاده 
ک��رده بودند ک��ه  ک��ودک ب��ر روی آن رفته و جلوی چش��م 
پدرش به درون چاه س��قوط کرده بود. خبره که هنوز تحت 
تاثی��ر ای��ن ماموریت اس��ت ادامه می دهد: آتش نش��انی که 
طن��اب خود را برای رفتن به داخل چاه باز می کرد با دیدن 
متراژ داش��تم شوکه می ش��دم، آنجا متوجه شدیم که عمق 
چ��اه 50 متر اس��ت و بنا  بر قاع��ده  اولین ح��دس مرگ فرد 
س��قوط کننده اس��ت اما به ط��رز باورنکردنی ک��ودک زنده 

مان��ده ب��ود.
سید مجید یوسفی دیگر تکنسین حاضر در این ماموریت 
صحبت های همکار خود را این طور ادامه می دهد: ما چند 
دقیقه بعد به محل اعالم ش��ده رسیدیم اما آتش نشانی باید 
از کاش��ان می آم��د و ت��ا مح��ل حادث��ه 45 کیلومت��ر فاصله 
داش��ت و طول کش��ید. منتظر ماندیم تا آتش نشانی کودک 
را از چ��اه بی��رون بی��اورد و بع��د س��ریع وارد عمل ش��دیم و 
اقدامات الزم را انجام دادیم. کودک نیمه هوش��یار بود و از 
ناحیه پش��ت س��ر دچ��ار خونری��زی داش��ت، بع��د از انجام 
اقداماتی مانند آتل بندی، اکسیژن رس��انی، پانسمان، رگ 
گیری و س��رم، س��ریع او را به بیمارس��تان ش��هید بهش��تی 

منتق��ل کردی��م.
یوس��فی می گوید: ک��ودک خیلی بی ق��راری می کرد و به 
هر قس��مت از بدن او که دس��ت می زدیم حس��اس به لمس 
بود. اما بعد از عکس برداری در بیمارس��تان متوجه ش��دیم 
هیچ گونه شکستگی ندارد و تنها به دلیل تاثیر جاذبه زمین 
اندام های داخلی او مانند طحال و کبد دچار خراش ش��ده 
بود. 20 س��ال اس��ت در اورژانس کار می کنم و برای اولین 
ب��ار ب��ود ک��ه چنی��ن معج��زه ای را می دی��دم. یوس��فی که 
کارشناس��ی ارش��د فوریت ه��ا دارد و س��ال های زی��ادی در 
اورژانس فعالیت کرده مش��کل عمده اورژانس آن منطقه را 
فرس��ودگی آمبوالنس ه��ا می دان��د و امیدوار اس��ت با ورود 
ناوگان جدید آمبوالنس ها به سیس��تم اورژانس این مشکل 

هر چه س��ریع تر برطرف ش��ود.

نجات جان جوان 29 ســاله از مرگ حتمی 
توسط تکنسین های اورژانس کردستان

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی مرک��ز ح��وادث و فوریت های 
استان کردس��تان، تکنس��ین های این مرکز با اقدام به موقع 

جان یک جوان 29 ساله را نجات دادند.
رئوف رضایی، مدیر روابط عمومی اورژانس کردس��تان به 
تش��ریح جزئیات این ماموریت پرداخت و گفت: س��اعت 9 و 
39 دقیق��ه روز پنجش��نبه بیس��تم خردادم��اه ب��ا مرک��ز پیام 
فوریت های شهرستان قروه تماس گرفته شد و کاهش سطح 
هوش��یاری یک مرد 29 س��اله را گزارش دادن��د. وی افزود: 
پ��س از دریاف��ت این گ��زارش بالفاصله یک کد هم��راه با دو 
تکنس��ین به محل موردنظر اعزام شد. هادی محمدی و رضا 
عبدالملکی از تکنس��ین های اورژانس کردس��تان که به این 
ماموریت اعزام ش��دند پس از دیدن بیمار و مشاهده شرایط، 
سریع عملیات احیا را آغاز کردند و بعد از انجام اینتوباسیون 
و ماساژ قلبی بیمار را که عالئم حیاتی اش تثبیت شده بود به 

بیمارستان شهید بهشتی قروه منتقل کردند.
ه��ادی محمدی درباره ای��ن ماموریت می گوی��د: خانواده 
بیم��ار متوج��ه کاه��ش عالئ��م حیاتی او نش��ده بودن��د و در 
گزارش بیان کردند که فرزندشان بی حال شده است، وقتی 
با همکارم به س��ر صحن��ه رفتیم متوجه ش��دیم نه تنها عالئم 
حیاتی ندارد بلکه تنفس��ش هم بس��یار ضعیف شده است و 
باید عملیات احیا با س��رعت انجام شود؛ خوشبختانه کد ما 
به دس��تگاه ش��وک مجه��ز اس��ت بنابرای��ن در من��زل بیمار 
بالفاصل��ه عملیات احیا را آغاز کردیم و پس  از اینکه دارو هم 
ب��ه بیمار دادی��م او را ب��ه آمبوالنس منتقل کردی��م اما تا این 
زمان هنوز عالئم حیاتی او برنگش��ته ب��ود. در فاصله انتقال 
بیمار به بیمارس��تان که زمان زیادی ه��م نبود و نزدیک به 4 
دقیقه طول کشید پس از دومرتبه شوک دادن به بیمار، این 
ج��وان احیا ش��د و او را ب��ا عالئم حیاتی و فش��ارخون 14 به 

پرستاران بیمارستان تحویل دادیم.
آق��ای محمدی درباره واکنش خانواده این جوان نس��بت 
ب��ه اقدام��ات تکنس��ین های اورژان��س گف��ت: خان��واده او 
به ویژه مادرش از وضعیت فرزندش��ان بسیار نگران بودند و 
ب��ا توجه به اینکه عملیات احیا را در منزل انجام دادیم فکر 
می کردند پسرش��ان فوت ش��ده اما روز بعد پس از س��المت 
کام��ل فرزندش��ان ب��ا جعبه ش��یرینی ب��رای تش��کر از ما به 

پای��گاه    آمدن��د.

زه��ره س��عیدی نیک��و، متولد 1364 در ش��هر 
لنگرود و س��اکن رش��ت، کارش��ناس پرس��تاری 
اس��ت، مدت دو سال طرح خود را در بیمارستان 
22 آب��ان الهیجان گذرانده و تجربه کار در واحد 
دارد،  را  بیمارس��تان  ای��ن   CPR و  اورژان��س 
پس ازآن 3 سال در بخش داخلی بیمارستان آریا 
مش��غول ب��ه خدم��ت ش��ده و چن��د م��اه نی��ز در 
بیمارس��تان خصوصی ش��فای الهیجان به ارائه 

خدمت پرداخته است.
سال 1391 وارد مرکز اورژانس رشت شده و با 
توجه به اینکه برای مرکز پیام به نیروی خانم نیاز 
داش��تند پ��س از گذران��دن ی��ک دوره 5 روزه در 
ته��ران بالفاصله فعالی��ت خ��ود را در این بخش 

آغاز کرده است.
خبرنگار یک یک پنج، گفت و گویی با او داش��ته 

که در ادامه می خوانید.
یک یک پنج: از اولین تجرب��ه خود در اورژانس 

بگویید.
اوای��ل که وارد دیس��پچ ش��ده بودم ب��ا توجه به 
اینکه به تازگی در رشت ساکن شده بودیم تجربه 
شهرشناسی نداشتم و آدرس ها را بلد نبودم و در 
و  می ش��دم  مش��کل  دچ��ار  آمبوالن��س  اع��زام 
نمی دانس��تم آدرسی که به من دادند به کدام کد 
نزدیک اس��ت و این تجربه سختی برای من بود و 
نزدیک به 5 ماه طول کشید تا مناطق را بشناسم 
و با آدرس ها آشنا شوم اما با توجه به اینکه رشت 
خیلی بزرگ نیس��ت در این م��دت برای بیماران 

مشکلی ایجاد نشد.
یک یک پن��ج: در ک��دام قس��مت های اورژانس 
فعالیت کردید و کدام قس��مت بیش��تر برای شما 

جذابیت دارد؟
در اورژانس پیش بیمارس��تانی فقط تجربه کار 
در دیس��پچ رادارم و ب��ه دلیل اینک��ه می توانم به 
بیماران و همکارانم کمک کنم کار در دیس��پچ را 

دوست دارم.
یک یک پنج: بیش��ترین مشکالت قسمت مرکز 

پیام چه چیزی است؟
مزاحمت های تلفنی مهم ترین مش��کلی است 
ک��ه با آن برخورد داریم بعضی افراد که مزاحمت 
تلفن��ی ب��رای اورژان��س ایج��اد می کنن��د، مانع 
برقراری تماس افرادی می شوند که واقعا نیاز به 
کمک اورژانس و فوریت های پزشکی دارند. این 

مزاحمین که متأسفانه تعدادشان کم هم نیست 
با کارش��ان ب��ه جامع��ه و انس��ان های نیازمند به 
کم��ک، خیانت می کنند و دود این کار به چش��م 

مردم بی گناه می رود.
یک یک پن��ج: برای رفع این مش��کل چ��ه باید 

کرد؟
بای��د از طری��ق رس��انه ها به وی��ژه رس��انه ملی 
آگاه��ی مردم را باال برد، در ایام عید یا تابس��تان 
که آم��ار مس��افران به ش��مال زیاد می ش��ود این 
مزاحمت ها معضل بزرگی برای اورژانس اس��ت. 
همچنین برخی از مردم فکر می کنند آمبوالنس 
تنها نقش یک آژانس برای انتقال بیمار را دارد و 
وقت��ی از همراه��ان بیم��اران درخواس��ت ارائ��ه 
شرح حال می ش��ود می گویند سریع تر آمبوالنس 
اعزام کنید که در این زمینه هم باید آگاهی مردم 

ارتقا یابد.
یک یک پنج:اگر کس��ی بخواهد وارد مرکز پیام 
اورژانس شود باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
کار در مرکز پی��ام اورژانس عالقه می خواهد و 
صبوری تا بتوانند با آرامش به حرف مردم گوش 

کرده و به بیماران کمک کنند.
یک یک پنج:ب��ا توج��ه به اینکه ش��ما م��ادر دو 
پس��ربچه هس��تید و همس��رتان ه��م تکنس��ین 
اورژانس هس��تند آیا کارهای خانه بر شغل شما و 

شغلتان بر کارهای خانه تاثیر نمی گذارد؟
حس��ین 4 س��ال ونیم و علی 3 س��ال ونیم سن 
دارند و نگهداری از آن ها بس��یار سخت است اما 
تا بحال مشکلی نداش��تم، شوهرم هم رشته من 
اس��ت و در این چند س��ال درکم ک��رده و کارمان 
سبب نشده در زندگی کوتاهی داشته باشیم و یا 

زندگی مان روی کارمان تأثیر بگذارد.
یک یک پنج:یک خاط��ره تلخ از دوران خدمت 

در اورژانس تعریف کنید.
بیش��تر خاطرات اورژانس تلخ است، ایام نوروز 
هرس��ال س��مت جاده تهران کمپ س��المت برپا 
می ش��ود و در آنج��ا به ارائه خدم��ت می پردازیم، 
نوروز سال گذش��ته همان روز اول بود که صحنه 
برخورد یک دس��تگاه پراید ب��ا گارد ریل جاده را 
دیدم، در این حادثه یک آقا و یک خانم و نوزادی 
9 ماهه مصدوم شدند. رسیدگی به بچه را به من 
سپردند و با توجه به اینکه خودم هم بچه کوچک 
داش��تم تحمل این صحنه برایم سخت و دردناک 

ب��ود، باوجوداینک��ه ه��رکاری برای این ن��وزاد از 
دستم برآمد انجام دادم و به مرکز درمانی منتقل 

شد اما روز بعد متوجه شدم بچه فوت شده.
یک یک پنج:و یک خاطره خوب...

اوایل ش��روع ب��ه کارم ب��ود خانمی که مس��افر 
بودند و س��مت انزلی آمده بودند گفت موقع غذا 
خوردن چی��زی در گلوی همراه��ش گیرکرده و 
دچار مشکل تنفسی شد بوده، اول آمبوالنس را 
اع��زام ک��ردم و بعد تلفن��ی راهنمایی��ش کردم و 
توانستم قبل از رسیدن آمبوالنس به آن ها کمک 

کنم و این موضوع برایم خیلی خوشایند بود.
داری��د  صحبت��ی  اگ��ر  آخ��ر  یک یک پن��ج:در 

بفرمایید.
تا قب��ل از فعالی��ت در اورژانس فک��ر می کردم 
پیش بیمارس��تانی خیلی مهم نیس��ت اما زمانی 

که از نزدیک دیدم متوجه ش��دم بس��یار س��خت 
و  دارد  پزش��ک حض��ور  بیمارس��تان  در  اس��ت، 
مس��ئولیت و س��ختی ب��ر کل نیروها تقس��یم می 
شود اما نیروهای اورژانس تنها و بدون کمکی در 
س��رما و گرما س��ر صحن��ه حاضر می ش��وند و در 
مش��کوک  آدرس ه��ای  ی��ا  و  م��ردم  خانه ه��ای 
مجبورن��د ب��ه بیماران رس��یدگی کنن��د، باوجود 
س��ختی کار همیش��ه حق��وق و کاران��ه نیروهای 
نیروه��ای  کاران��ه  و  حق��وق  نص��ف  اورژان��س 
بیمارس��تان اس��ت و تاکن��ون ن��ه قان��ون ارتقای 
بهره وری اجراش��ده و ن��ه مزایایی برای نیروهای 
اورژانس در نظر گرفته می ش��ود. لذا از مسئوالن 
محت��رم وزارت بهداش��ت درخواس��ت دارم که به 

بخش پیش بیمارستانی توجه بیشتری کنند.

دود مزاحمت های تلفنی به چشم بیماران مزاحمین می رود
گفت و گو باخانم سعیدی نیکو دیسپچر باتجربه مرکز پیام گیالن

نوبت کاری گلستانی ها حذف شد!
کم لطفی مجدد در پرداخت حقوق و مزایا، این بار در گلستان

روی خط دیسپچ



صفحه    11
شماره سیزدهم | تیر ماه 1395  
JUN 2016 به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان اصفهان، روز چهارش��نبه 19 خرداد س��اعت 11 و 20 دقیقه طی تماس��ی با مرکز پیام 

اورژانس اصفهان یک مورد کاهش هوش��یاری باس��ابقه تنگی نفس اعالم ش��د. بالفاصله نزدیک ترین واحد امدادی به محل اعزام شد و تکنسین های فوریت های 
پزش��کی با بررس��ی اولیه بیمار تشخیص ایس��ت قلبی-ریوی داده و عملیات احیای قلبی-ریوی را برای بیمار به مدت 30 دقیقه انجام دادند و این تالش ها منجر 
به بازگش��ت نبض و تنفس بیمار ش��د. پس از تثبیت ش��رایط بیمار، با هماهنگی مرکز پیام به بیمارستان عس��کریه جهت ادامه درمان و مراقبت انتقال داده شد. 

گفتنی است محمد احمدی و جهانگیر منصوری تکنسین های حاضر در این عملیات احیای موفق بوده اند.

اورژانــس 115 فســا برگزیده ســتاد اجرایی 
خدمات سفر

س��تاد اجرایی خدمات سفر اس��تان فارس از بهمن ماه 1392 
ش��روع ب��ه فعالی��ت ک��رده و با برگ��زاری 80 جلس��ه س��تادی و 
شهرس��تانی با یک  هزار و 264 مصوبه و صدور 51 ابالغ، ش��رح 
وظایف معاونین و اعضای ستاد مشخص شد. فارس یک استان 
مس��افر پذیر است و ستاد اجرایی خدمات سفر با همکاری تمام 
ارگان ها و نهادها س��عی بر ارائه خدمات بهتر به مسافرین کرده 
اس��ت. ریاست این س��تاد را شخص اس��تاندار به عهده دارد و با 
تش��کیل دبیرخان��ه س��تاد تم��ام نهادها ی��ک نماینده در س��تاد 
اجرایی خدمات س��فر دارند و عملکرد تمام نهادها در این ستاد 

موردبررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
در تاری��خ دوش��نبه 10 خ��رداد 1395 همایش��ی در س��الن 
اجتماع��ات هتل چمران ش��یراز برگزار ش��د و پس از بررس��ی و 
ارزیاب��ی عملکرد تمام نهادها در س��ال 94 و با تاکید بر خدمات 
ارائه شده در تعطیالت نوروز 95 به برگزیدگان جوایزی اهدا شد 
و از آن ه��ا تقدی��ر ب��ه عم��ل آم��د. در ای��ن ارزیابی که بر اس��اس 
خدمات رس��انی در تاریخ های س��فر انجام می شود؛ نام اورژانس 
115 شهرس��تان فس��ا نیز در لیس��ت برگزیدگان قرار داشت و با 
اه��دای تقدیرنام��ه و هدی��ه از آن بعن��وان اورژانس برتر اس��تان 

فارس تقدیر شد.
اورژان��س 115 فس��ا  رئی��س  دکت��ر مجی��د نجف��ی کلیان��ی 
خدمات رس��انی صحیح و اصولی و س��رعت عمل را از دالیل این 
انتخ��اب خواند و گف��ت: با برپایی دو کمپ س��المت نوروزی در 
ورودی و خروجی شهر فسا و ویزیت رایگان مسافرین و همچنین 
توزی��ع رای��گان دارو بی��ن آن ها س��عی ب��ه خدمات رس��انی بهتر 
کردیم. رئیس اورژانس فس��ا ادام��ه داد: در نوروز 95 تعداد 20 
هزار بروش��ور ب��ا موضوع��ات ایمنی س��فر، خدم��ات اورژانس و 
مس��مومیت غذایی بین مس��افرین توزیع کردیم ت��ا عالوه بر باال 
ب��ردن اطالع��ات بهداش��تی و درمان��ی نس��بت ب��ه فعالیت های 
اورژان��س به مردم آگاهی دهیم. آگاه��ی دادن در مورد خدمات 
اورژانس باعث می ش��ود تا راندمان کار افزایش یابد و مردم برای 

هر چیز کوچک و غیرضروری با اورژانس تماس نگیرند.
وی اف��زود: ما کودکان را نیز بای��د در دایره آموزش قرار دهیم 
بنابرای��ن ب��ا تهی��ه کتاب��ی ب��ا موض��وع ک��ودکان و ب��ا عن��وان 
-یک یک پنج- که تمام مراحل تالیف، طراحی، چاپ و توزیع آن 
در فس��ا انجام ش��د س��عی کردی��م آن ه��ا را ب��ا زب��ان کودکانه و 

جذابیت های نقاشی با اورژانس 115 آشنا کنیم.
مجی��د نجفی کلیان��ی عنوان ک��رد: این برگزیدگ��ی خدمات 
اورژان��س 115 فس��ا بین تم��ام مراکز اورژانس ف��ارس در حالی 
اس��ت که این مرکز با کمبود ش��دید نیرو مواجه است و بر اساس 
نیازس��نجی های انجام ش��ده باید نیروها به دو برابر تعداد فعلی 
افزایش یابد. اورژانس فسا 13 پایگاه باقابلیت 20 کد آمبوالنس 

فعال دارد و 50 نفر نیرو در این مرکز فعالیت می کنند.
رئی��س اورژانس فس��ا گفت: شهرس��تان فس��ا ب��ا جاذبه های 
گردشگری که دارد در تعطیالت مانند تعطیالت نوروز و تابستان 
میزبان تعداد زیادی مسافر است و این حجم مسافر حجم کار را 
برای اورژانس پیش بیمارس��تانی افزایش می دهد و باید نیروی 
انس��انی این مرک��ز افزایش یاب��د؛ البته ناگفته نمان��د این مرکز 
ازلحاظ تجهیزات در ش��رایط مطلوبی ق��رار دارد و جزء مراکزی 
اس��ت که اتوبوس آمبوالنس دارد و در حال تاس��یس ساختمان 
جدید اس��ت و پایگاه های آن همگی مجهز به اینترنت پرسرعت 

است و ازلحاظ ارتباطات هیچ مشکلی ندارد.
مجید نجف��ی کلیانی در آخر اظهار امیدواری کرد که با تالش 
کارکنان، این مرکز در س��ال های آینده نیز از برگزیدگان استان 
ق��رار بگی��رد و بتواند خدمات بهت��ری به مردم و مس��افرین ارائه 

دهد.

ادامه از شماره قبل
سیستم های فوریت پزشکی

مدل های سیستمی در بین ایالت های آمریکا 
متع��دد و متفاوت اس��ت. تفاوت های سیس��تم 
حقوقی، سیاسی و همچنین مالی بین ایالت ها 
متف��اوت  سیس��تم های  ای��ن  دالی��ل  از  یک��ی 
خدم��ات  ایالت ه��ا  برخ��ی  در  می باش��د. 
فوریت های پزشکی توسط ش��هرداری ها اداره 
می ش��ود و در برخ��ی دیگ��ر در ای��ن سیس��تم 
می کنن��د.  فعالی��ت  خصوص��ی  ش��رکت های 
مالیات ه��ای  از طری��ق  معم��وال  ش��هرداری ها 
عموم��ی هزین��ه فوریت های پزش��کی را فراهم 
می کنن��د. در مناط��ق کم جمعی��ت نی��ز اف��راد 
داوطل��ب هزینه ه��ای فوریت ه��ای پزش��کی را 

تقبل می کنند. 
در کش��ور آمریکا خدمات انتقال بیماران غیر 
اورژانس��ی نیز وجود دارد. همچنین شماره ای 
برای گرفتن مشاوره وجود دارد تا افراد بتوانند 
با کمک مشاوره و دس��تورالعمل های ارائه شده 

به مراقبت از خود بپردازند. 
خدم��ات فوریت های پزش��کی ب��ه دو صورت 
دولتی و خصوصی وجود دارد. سیس��تم دولتی 
بیشتر آتش نش��ان محور است؛ اما ممکن است 
پلی��س محور و یا به صورت مس��تقل نیز باش��د. 
همچنین در شهرهای بزرگ مشارکت خدمات 
فوریت های پزش��کی بین ش��هرداری و سیستم 
خصوص��ی نیز وج��ود دارد. بیمارس��تان ها هم 
ارائ��ه  ب��رای  آمبوالن��س  ممک��ن اس��ت دارای 
خدمات پیش بیمارستانی باشند. کارکنانی نیز 
نواح��ی  در  )مخصوص��ا  داوطل��ب  به ص��ورت 
روستایی( در فوریت های پزشکی کار می کنند. 
 First Responder در بیش��تر مراک��ز خدم��ات
توس��ط کارکن��ان پلی��س و آتش نش��انی ارائ��ه 
مج��اورت  در  اف��راد  ای��ن  البت��ه  می ش��ود. 
ایس��تگاه های آتش نش��انی هس��تند و یا گشت 
می زنند. برخی سیستم های فوریت پزشکی در 
ایالت ه��ای آمری��کا تنه��ا ی��ک س��طح مراقبت 
)اغلب پیش��رفته( را ارائه می کنند. ولی برخی 
تنها سطوح پایه و پیشرفته فوریت های پزشکی 
را دارا هس��تند. در م��دل اخی��ر اقدام��ات الزم 
انج��ام  پیش��رفته  کارکن��ان  توس��ط  درصحن��ه 
می ش��ود س��پس این کارکنان پایه هس��تند که 
بیمار را تحوی��ل گرفته و به بیمارس��تان منتقل 
می کنند. البت��ه این مدل نیازمن��د طبقه بندی 

صحیح فوریت های در مرکز دیسپچ می باشد. 
نکته مه��م توجه به یکپارچگی اورژانس پیش 
بیمارستانی و بیمارس��تانی، شروع درمان های 
الزم در اورژان��س پیش بیمارس��تانی و ادامه آن 
در اورژانس بیمارس��تانی اس��ت. مث��ال در مورد 

بیماران س��کته مغزی ایس��کمیک ک��ه نیازمند 
حضور در بیمارس��تان زیر سه ساعت )از لحظه 
ترومبولیتی��ک  تزری��ق  ب��رای  عالئ��م(  ش��روع 
می باش��ند و نیز بیماران قلبی ای��ن هماهنگی 

بسیار مهم است. 
بودجه و هزینه های مالی

در بیش��تر قسمت ها وابس��ته به محل )شهر و 
ایالت( می باش��د و نوع سیس��تم طراحی ش��ده 
فوری��ت  هزین��ه خدم��ات سیس��تم  می باش��د. 
پزشکی دولتی که بیشتر مستقل و یا تحت نظر 
آتش نش��انی اس��ت. توس��ط مالیات، بیماران و 
بیم��ه تأمی��ن می ش��ود. در م��دل خصوص��ی، 
خصوص��ی  آمبوالنس ه��ای  ب��ا  قراردادهای��ی 
توسط شهرداری بسته می شود تا خدمات الزم 
به ش��هر و روس��تا ارائه شود. س��پس آمبوالنس 
خصوصی صورت حس��اب را برای بیمار یا برای 
س��ازمان بیمه گ��ر ارس��ال می کن��د ت��ا هزینه ها 
پرداخت شود. البته بیش��تر هزینه ها مربوط به 
پرداخت های کارکنانی اس��ت که س��طح آن ها 

)پایه، میانی و ..( تأثیر زیادی دارد. 
 مرکز ارتباطات فوریت های پزشکی

رس��می  آموزش ه��ای  آمری��کا  کش��ور  در   
اختصاصی به اعزام کننده های فوریت پزشکی 
شاغل در مرکز ارتباطات وجود دارد. اگرچه در 

س��طح جه��ان معم��وال ای��ن آموزش ه��ا ارائ��ه 
نمی شود، اما در 18 ایالت آمریکا این آموزش ها 
ارائه شده و مدارک تحصیلی کسب می شود. در 
ش��هرهای بزرگ )برخالف ش��هرهای کوچک( 
نقش ه��ای پاس��خگویی ب��ه تلف��ن و ارتب��اط با 
کارکنان و اعزام آمبوالنس از هم تفکیک ش��ده 
ارتباط��ات  مراک��ز  از  بس��یاری  در  اس��ت. 
دس��تورالعمل های قب��ل از رس��یدن آمبوالنس 
مانن��د هدای��ت احی��ای تلفن��ی توس��ط اع��زام 
کننده ها ارائه می ش��ود. مردم با گرفتن شماره 
تماس 911 به اپراتور وصل می ش��وند و با توجه 
به ماهیت مش��کل و نیاز فرد در عرض 15 ثانیه 
ی��ا  و  پلی��س  اورژان��س،  دیس��پچ  ب��ه  تم��اس 

آتش نش��انی وص��ل می ش��ود. ب��رای بیم��اران 
بدح��ال در کمتر از یک دقیق��ه اطالعات الزم و 
هوش��یاری  وضعی��ت  آدرس،  مانن��د  ض��روری 
)طبق معیار AVPU( و وضعیت تنفس��ی بیمار 
از تماس گیرن��ده گرفت��ه می ش��ود و آمبوالنس 
اعزام می ش��ود. سپس اطالعات تکمیلی بیمار 

در ادامه تریاژ تلفنی کسب می شود. 
مأموریت ه��ای  اولویت بن��دی  مه��م  نکت��ه 
اورژانس در مرکز ارتباطات فوریت های پزشکی 
با کمک نرم افزار می باش��د. ب��ا توجه به وخامت 
حال بیمار اولویت اعزام مش��خص می شود. در 
بس��یاری از سیس��تم ها با توجه به ای��ن اولویت 
سطح موردنیاز اعزام )First Responder، پایه، 
میان��ی و پیش��رفته(، تعداد آمبوالن��س اعزامی 
)برای مأموریت های ب��ا اولویت باال مثال احیای 
قلب��ی و ریوی دو آمبوالنس و یا دو آمبوالنس به 
هم��راه ی��ک موت��ور اع��زام می ش��ود(، نی��از به 
استفاده از آالرم و آژیر، استاندارد زمان رسیدن 
آمبوالنس بر سر صحنه و ... مشخص می گردد. 
مث��ال در بیم��اران اولویت یک اس��تاندارد زمان 
رس��یدن در 90 درصد مأموریت ها بایس��تی زیر 
9-6 دقیق��ه )در ایالت ه��ای مختل��ف متف��اوت 
اس��ت( باش��د. درحالی که در بیماران با اولویت 
پایین زمان رسیدن حتی می تواند بین دو تا سه 
س��اعت باش��د و در ص��ورت ع��دم وج��ود تعداد 
آمبوالنس کافی این بیماران با وس��یله شخصی 

منتقل می شوند.  
مدیریت و هدایت پزشکی

مدیریت پزش��کی توسعه بسیاری یافته است. 
در ابتدا مشاوره پزشکی به صورت آنالین وجود 
داشت، سپس سیستم آفالین توسعه پیدا کرد. 
در بس��یاری از مراکز پروتکل های آفالین وجود 
دارد که کارکنان با توجه به سطح آموزش قبلی 
و طبق پروتکل به بیمار خدمات ارائه می دهند. 
پزش��کان مراک��ز ارتباطات نیز وظیف��ه نظارت، 
پایش و پیگی��ری مأموریت ه��ای اعزامی ازنظر 
عهده دارن��د.  ب��ر  را  ارائه ش��ده  مراقبت ه��ای 
کارکنان فوریت های پزش��کی با توجه به سطح 
آم��وزش قبل��ی و طب��ق پروتکل ه��ای آفالی��ن 
کنت��رل  توس��ط  ک��ه  )درخ��ت تصمیم گی��ری( 
پزشکی )Medical Control( تائید شده است 
می کنن��د.  تصمیم گی��ری  بیم��اران  م��ورد  در 
پزش��کان مرک��ز ارتباط��ات مس��ئولیت نظارت 
ب��ر  را  اعزام��ی  مأموریت ه��ای  ب��ر  پزش��کی 
عهده دارن��د و مش��اوره های آنالی��ن بیش��تر ب��ا 
پزش��کان مس��تقر در اورژانس های بیمارستانی 
)برای یکپارچگی اورژانس پیش بیمارستانی و 

بیمارستانی و ادامه درمان( انجام می شود.
مثال تکنس��ین پارامدیک اورژان��س نوار قلب 
ی��ک بیم��ار دارای درد قلبی را گرفته و  س��پس 

یافته ها و مش��کالت نوار قلب بیمار را به پزشک 
اورژانس بیمارس��تان رله می کن��د تا در صورت 
نی��از گروه قلبی آماده باش��د تا در بدو رس��یدن 
بیمار آنژیوپالس��تی و ی��ا ترومبولیتیک به بیمار 
داده ش��ود. در برخ��ی مطالعات ب��ه پارامدیک 
اج��ازه دادن ترومبولیتی��ک در بیماران س��کته 
قلب��ی )بع��د از گرفت��ن نوار قل��ب و مش��اوره با 
پزشک( داده ش��ده است. در مش��اوره پزشکی 
آنالین ارتباط پارامدیک با پزش��ک و یا پرس��تار 
آموزش دیده ویژه )پرس��تار مراقبت ویژه سیار( 

برقرار می شود. 
سیستم های تروما

مراکز تخصصی تروم��ا دارای گروه آماده 24 
س��اعته تروم��ا ش��امل ج��راح، بیهوش��ی و ... 
هس��تند. پارامدیک ها طبق دستورالعمل های 
تری��اژ فیلد می توانند بیم��اران ترومایی نیازمند 
مراقب��ت تخصص��ی )ب��ا توجه به ش��اخص های 
آناتومی��ک، فیزیولوژی��ک، مکانیس��م آس��یب و 
موارد خاص( را به این بیمارس��تان ها )علی رغم 
وج��ود بیمارس��تان های غیرتخصص��ی( انتقال 

دهند. 
امداد هوایی 

آمری��کا  در  هوای��ی  ام��داد   1969 س��ال  در 
راه اندازی ش��د. بسیاری از سیستم های فوریت 
پزش��کی )مخصوص��ا آن های��ی ک��ه در نواح��ی 
دوردس��ت و پ��رت ق��رار داش��تند( دارای امداد 
هوایی ش��دند. در ابت��دا از ام��داد هوایی برای 
انتقال بیمار در فواصل کوتاه و متوسط )انتقال 
از صحنه حادثه و یا بین بیمارس��تانی( استفاده 
شد. در برخی جاها امداد هوایی متعلق به یک 
بیمارس��تان اس��ت و در برخی ایالت ها زیر نظر 
پلی��س و ی��ا آتش نش��انی و ی��ا خ��ود اورژان��س 
می باش��د. برای انتقال بیم��اران در فاصله های 
دور از هواپیماهای��ی مانن��د جت ه��ای کوچک 
اس��تفاده می ش��ود. کارکن��ان ای��ن هواپیماها 
پزش��ک، پرس��تار و پارامدیک می باش��ند که در 
برخی موارد هر س��ه نفر حض��ور دارند. معموال 
کارکن��ان آمبوالنس زمینی بعد از ارزیابی بیمار 
و وج��ود مح��ل فرود بالگ��رد درخواس��ت اعزام 
امداد هوایی می کنند. انتقال بین بیمارستانی 
معم��وال برای انتق��ال بیماران بدحال )ش��رایط 
حس��اس به زمان( مانند بیماران قلبی نیازمند 

کتتریزاسیون قلبی استفاده می شود. 
آرایش آمبوالنس ها 

ب��ا توجه به تراک��م جمعیت، باف��ت جمعیت، 
نقاط حادثه خیز و .... محل های موردنیاز برای 
حض��ور آمبوالنس ه��ا مش��خص می ش��ود و در 
ص��ورت ل��زوم تع��داد آمبوالنس ه��ا در مناط��ق 
خ��اص و در زم��ان پی��ک مأموریت ه��ا افزای��ش 

می یابد.
زمان های پاسخ 

زمان استاندارد مصوبی برای پاسخ اورژانس 
در ایاالت متحده وجود ندارد. زمان پاس��خ بین 
جوامع و سازمان های فوریت پزشکی به صورت 
قراردادی اس��ت. به طور مثال در شهر نیویورک 
زمان پاس��خ 10 دقیق��ه اجباری اس��ت ولی در 
برخی ش��هرهای کالیفرنیا ای��ن زمان بین 12-

15 دقیق��ه هس��ت. البت��ه زمان هش��ت دقیقه 
به عنوان زمان ایده ال پاسخ پذیرفته شده است. 
زمان پاس��خ در مناطق روس��تایی معموال باالتر 

است. 
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تقدیر و تشکر عمومی از کارکنان اورژانس داراب

حض��ور ش��بکه اس��تانی مازن��دران در مرک��ز ارتباطات 
اورژان��س و تهی��ه گ��زارش از نح��وه کار هم��کاران واح��د 

ارتباطات

در آس��تانه می��الد امام حس��ن مجتبی)ع(، س��اختمان 
پایگاه اورژانس خیرس��از با همت خیر محترم جناب آقای 
ح��اج محمدنقی چیت س��از نیکوکار عرصه س��المت، در 

بلوار رحمت شیراز، گشایش یافت

تش��کر وقدر دانی از اقای امیر ش��عبانی از کارکنان نمونه 
اورژانس فارس توسط شورای اسالمی شهر مرودشت

آقای��ان ن��وری تب��ار و عصایی��ان همکاران خ��وب پای��گاه کتالم رامس��ر که به 
ماموریت مربوط به حبیب محبیان اعزام شدند

احیای موفق آقای 74 ساله با مشکل آسم - تکنسین ها هادی حسنی  
و عباس ملکی

اعزام به ماموریت جهت پیرمردی هشتاد ساله با تشخیص سکته مغزی 
- شهرستان سنقر - آقایان مهدی عزیزی - هادی حسنی

گروه کوهنوردی فوریت های پزش��کی شهرستان نطنز در صعود به قله 
داراب شاه با ارتفاع 3910متر

توزیع نش��ریه یک یک پنج که نسبت به شماره قبل از لحاظ بسته بندی 
و سرعت توزیع به کلی تغییر کرده است

ارسالی از روابط عمومی اورژانس یاسوج

مالقاتی صمیمی از تکنس��ین مصدوم اورژانس تهران توس��ط مدیریت 
اورژانس کشور و تهران و قزوین - آقای خنجری در وضعیت مناسبی به 

سر می برند

نج��ات مادر باردار پس از 48 س��اعت امداد رس��انی کارکن��ان اورژانس 
115 اردغان - اسفراین

هم��کاران پایگاه عوارضی تهران در بیس��ت و هفتمین مراس��م ارتحال 
حضرت امام خمینی )ره(

سفره افطاری کارکنان اورژانس 115 چابهار - جنوبی ترین شهر کشور 
با گرمای 50 درجه

جریمه مجدد پلیس راهور - این بار برای آمبوالنس زنجان!  احتماال به 
جرم نجات سریع بیمار!

ضیاف��ت افطاری به هم��ت کارکنان مرکز مدیریت ح��وادث و فوریتهای 
پزشکی نیشابور در شب میالد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی

س��حری س��اده و با صف��ای اورژان��س 115پایگاه خوش��اب شهرس��تان 
س��بزوار - همکاران آقایان فروزان و قلعه نویی - س��حر گاه پانزدهم ماه 
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ایستگاه دوایستگاه یک

نشریه داخلی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور

ای��ن صفحه به انع��کاس فعالیت های کمیته 
ورزش و سالمت اورژانس کشور اختصاص دارد.

    شمـاره سیزدهم | تیر ماه JUN 2016 | 95    12 صفحه + 4 صفحه ضمیمه تنفس) رایگان(

معرفی فرزندان ورزشکار کارکنان

علی ناظری، فرزند دکتر ناظری پزشک مشاور اورژانس 
کاشان، 1۵ ساله، دارای مدال طالی کشور در رشته 

هاپکیدو سال 93 و 94 
 کالس نهم متوسطه معدل 19 و 37 .

سالمت و سرافراز باشید

تمرین با وزنه
نام تمرین: جلو بازو ایستاده دمبل با دو دست

نوع تمرین: قدرتی
عضالت اصلی: دو سر بازویی

تجهیزات: دو عدد دمبل
ــینه را جلو نگه داشته ، قوس  ــر و س ــتید. س آموزش تکنیک: صاف بایس
ــف( بازوها را در  ــکل ال ــه کمری حفظ کنید )ش ــرات را در ناحی ــتون فق س
ــدون حرکت بازوها  ــد. با انجام عمل دم و ب ــت عمود بر زمین نگه داری حال
ــکل ب( دمبل را در مسیر  ــت کنید )ش ــروع به باال بردن دمبل با دو دس ش
قبلی و با انجام عمل بازدم به حالت اولیه برگردانید. این حرکت را ۱۲ بار 
ــت  ــتراحت مجددا برای ۳ بار دیگر این س تکرار کنید و بعد از ۲ دقیقه اس

تمرینی را آهسته و همراه با تمرکز انجام دهید.

تمرین با وزنه  
نام تمرین: جلو بازو ایستاده دمبل با یک دست

نوع تمرین: قدرتی
عضالت اصلی: دو سر بازویی

تجهیزات: یک عدد دمبل
ــینه را جلو نگه داشته ، قوس ستون  ــتید. سر و س آموزش تکنیک: صاف بایس
ــف( بازوها را در حالت عمود بر  ــکل ال فقرات را در ناحیه کمری حفظ کنید )ش
زمین نگه دارید. با انجام عمل دم و بدون حرکت بازوها شروع به باال بردن دمبل 
ــیر قبلی و با انجام عمل بازدم به  ــکل ب( دمبل را در مس ــت کنید )ش با یک دس
ــت مقابل هم به همین صورت عمل کنید. این  حالت اولیه برگردانید. برای دس
حرکت را ۱۲ بار تکرار کنید و بعد از ۲ دقیقه استراحت مجددا برای ۳ بار دیگر 

این ست تمرینی را آهسته و همراه با تمرکز انجام دهید.

تمرین با وزنه
نام تمرین: پشت بازو نشسته دمبل با یک دست

نوع تمرین: قدرتی
عضالت اصلی: سه سر بازویی

تجهیزات: یک عدد دمبل
آموزش تکنیک: صاف بنشینید. سر و سینه را جلو نگه داشته، قوس ستون 
فقرات را در ناحیه کمری حفظ کنید )شکل الف( بازوها را در حالت عمود بر 
ــروع به باال بردن  ــل دم و بدون حرکت بازوها ش ــن نگه دارید. با انجام عم زمی
ــکل ب( دمبل را در مسیر قبلی و با انجام عمل  ــت کنید )ش دمبل با یک دس
بازدم به حالت اولیه برگردانید. برای دست مقابل هم به همین صورت عمل 
ــتراحت مجددا  ــت را ۱۲ بار تکرار کنید و بعد از ۲ دقیقه اس ــد. این حرک کنی

برای ۳ بار دیگر این ست تمرینی را آهسته و همراه با تمرکز انجام دهید.

تمرین با وزنه  
نام تمرین: پشت بازو نشسته دمبل با دو دست

نوع تمرین: قدرتی
عضالت اصلی: سه سر بازویی

تجهیزات: یک عدد دمبل
ــته ، قوس ستون  ــینه را جلو نگه داش ــر و س ــینید. س آموزش تکنیک: صاف بنش
ــا را در حالت عمود بر  ــکل الف( بازوه ــه کمری حفظ کنید )ش ــرات را در ناحی فق
زمین نگه دارید. با انجام عمل دم و بدون حرکت بازوها شروع به باال بردن دمبل با 
ــیر قبلی و با انجام عمل بازدم به حالت  ــت کنید )شکل ب( دمبل را در مس دودس
ــتراحت  ــرار کنید و بعد از ۲ دقیقه اس ــن حرکت را ۱۲ بار تک ــد. ای ــه برگردانی اولی
مجددا برای ۳ بار دیگر این ست تمرینی را آهسته و همراه با تمرکز انجام دهید.

امام سجاد )ع( می فرمایند: بدن تو بر تو حقی دارد و 
ــالم و نیرومند و مقاوم در  ــت که آن را س حق آن این اس
برابر سختی ها و مشکالت در کمال و نشاط نگه داری.

ــت دارید احساس بهتر و انرژی بیشتر و عمر  آیا دوس
طوالنی تری داشته باشید؟ هیچ دارویی یا کیمیایی را 
بهتر از ورزش پیدا نمی کنید. به این نکات توجه کنید. 
ــده که  ــوید. تابه حال ش باورزش خوش اخالق تر می ش
ــاس  ــترس احس ــخت و پر از اس بعد از یک روز کاری س
ــان کج خلقی کنید؟ انجام  ــت کنید و با اطرافی عصبانی
ــک ورزش  ــاه آن هم ی ــرای دقایقی کوت ــی ب ورزش حت
ــمارا کامال  ــنهاد می کنیم که ش ــاداب و مفرح را پیش ش
ــواد  م ــردن  ک ورزش  ــد.  می کن ــالق  خوش اخ و  آرام 
شیمیایی موجود در مغز راکه بااحساس شادی و نشاط 
ارتباط دارند فعال کرده و فرد احساس آرامش می کند. 
ــش  کاه ــراد  اف در  را  ــراب  اضط و  ــردگی  افس ورزش 
می دهد. ورزش سالم ترین تفریح است. اگر نمی دانید 
ــد به این  ــه بگذرانی ــان را چگون ــالت آخر هفته ت تعطی
ــواده  ــای خان ــه اعض ــد. با هم ــوش کنی ــا گ ــه م توصی
ــته جمعی برای پیاده روی به  مخصوصا بچه هایتان دس
پارک یا کوهنوردی بروید. حاال که فصل تابستان است 

ــنا بپردازید یا با بچه ها توپ بازی کنید.  می توانید به ش
ــبب  ــاب کنید که از آن لذت ببرید و س ــی را انتخ ورزش
ــا موجب  ــید. ورزش نه تنه ــاداب باش ــما ش ــود که ش ش
سالمت شما می شود بلکه حس دوستی رامیان شما و 

اطرافیان افزایش می دهد.
واما سه نوع استرس در EMS وجود دارد:

 EMS ــترس روزمره: بخش عمده استرس در ۱_اس
ــوادث بحرانی ربطی ندارد بلکه به مواردی  به بالیا و ح
ــا مردم،  ــروکله زدن ب ــرایط کاری، س ــد حقوق، ش مانن
مسائل اجرایی و سایر مشکالت زندگی روزمره مربوط 
ــت.۲_حوادث کوچک: حوادثی که با درگیری یک  اس
ــتند ازجمله مواردی که صدمه یا  یا دو بیمار همراه هس
ــراه دارد.۳_بالیا و  ــه هم ــان اورژانس را ب ــرگ کارکن م
ــرایط  حوادث بزرگ: اکثر کارکنان EMS هیچ گاه با ش
بالیای عظیم مواجه نمی شوند. اما همه آنان باید برای 
ــند. برای حفظ  ــرایط فاجعه بار آماده باش مواجهه با ش
سالمتی و تندرستی طوالنی مدت بهترین روش کنترل 
ــی تغذیه  ــه به معن ــت ک ــود اس ــت از خ ــترس مراقب اس
ــان مرخصی  ــتفاده از زم ــم و اس ــب، ورزش منظ مناس

می باشد.

ورزش یعنی سالمتی و نشاط 
سالمتی و نشاط یعنی زندگی

معرفی قهرمانان ورزشی در اورژانس 

س��ید میثم فاطمیان، 3۰ س��اله، کارش��ناس فوریت های 
پزش��کی، ش��اغل در اورژانس شهرس��تان کاش��ان، رشته 
ورزش��ی تکواندو، دارنده مدال طالی المپیاد دانش��جویی 

کشور در سال ۸9
خدا قوت قهرمان

شنا کنید ، شادابی و نشاط هدیه بگیرید
فواید ورزش شنا:

ــنا ورزشی است که از سن کودکی  تا کهنسالی می توان آن را انجام داد.  ش
شنا آمادگی جسمانی و قدرت عضالت را افزایش می دهد

شنا هیجان و اضطراب را کاهش می دهد.
ــای روزانه خود  ــتری برای انجام کاره ــود فرد انرژی بیش ــنا باعث می ش ش

کسب کند.
شنا برای آن ها که مشکالت مفصلی دارند یا دچار پوکی استخوان هستند 

مفید است.
ــما به همراه می آورد و ورزشی مفرح است  ــنا شادابی و نشاط را برای ش ش

که تمام اندامتان را ورزیده و مقاوم می کند.

ستون ورزشی
حسین خدامی||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

دبیر کمیته ورزش و سالمت اورژانس کشور

@sportchannel_115      ارتباط با ما: کانال تلگرامی کمیته ورزش و سالمت اورژانس کشور
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ستارهحیاتآبیرنگ ن   بس��تو تا
ب��ود و تعطیالت ش��یرین بعد از 

مدرسه شروع       ش��ده بود. علی کوچولو هم مثل 
همه بچه های کالس اولی بعد از پایان سال تحصیلی 

خوش��حال بود که خوندن  و نوشتن رو یاد گرفته. 
خانواده یاش��ار تصمیم گرفته بودند به مس��افرت 

برون��د و چن��د روزی از تعطی��الت را دریک��ی از 
ش��هرهای شمال سپری کنند. درراه  رفتن در جاده 
ه��وا ابری ش��د و بارون گرفت. پ��در علی در حین 
رانندگی در مورد احتیاط ک��ردن در زمان بارندگی 
صحبت می کرد و می گفت: وقت��ی بارون  میزنه جاده 
لغزنده میشه   و باید با سرعت کمتری حرکت کنیم تا 
حادثه ای پیش نی��اد. علی کوچولو به این فکر می کرد 
ک��ه  تو ج��اده اگ��ر حادثه ای پی��ش بیاد چه کس��ی به 

کمکشون میاد ؟ واس��ه همین از پدرش پرسید: بابا اگه 
کس��ی تو جاده تصادف کنه یا واسش حادثه ای پیش بیاد 

چه کس��ی به اون ها  کمک میکنه؟ پدر علی جواب داد: در 
تم��ام جاده ها مکان هایی وجود داره  که به اون ها پایگاه های 

اورژانس 115 گفته میشه و افرادی اونجا مشغول کار هستند 
که آموزش های مخصوصی دیده اند و با آمبوالنس های مجهزی 

که دارند روز و ش��ب به کم��ک افرادی  می روند ک��ه دچار حادثه 
شده اند. علی پرسید: چطور میشه به اونها  خبر داد که حادثه ای اتفاق 
افت��اده؟ پدرش گفت: پس��رم با ش��ماره گیری ش��ماره تلفن 115 
بالفاصله کارشناس��ان اورژانس برای کمک به افراد حادثه دیده 
به محل حادثه می آیند. علی کوچولو با خودش فکر کرد که 

چه شغل خوبیه که برای نجات جان مردم تالش 
می کنن��د. عل��ی کنجکاوتر ش��د و 

س��ؤاالت 
بسیاری تو ذهنش داشت. 

دوباره باعالقه پرس��ید: بابا میش��ه  یه 
 پایگاه 115 روتو جاده به من نشون بدی؟ پدر 

عل��ی بعد از چن��د دقیقه تابلویی رو ک��ه کنار جاده 
نصب  شده بود بهش نش��ون  داد. روی تابلو نوشته بود 

»اورژان��س 115- 5 کیلومت��ر«. چند لحظ��ه بعد علی برای 
آش��نایی بیشتر با اورژانس و دیدن آمبوالنس از پدر خواست 

ک��ه برای مدت کوتاهی در کنار پای��گاه اورژانس توقف کنند. 
، وقتی خودرو  اون ها روب��روی پایگاه توقف  د کر

با  اورژانس  کارکن��ان  بالفاصل��ه 
و  س��فیدرنگ  پیراه��ن 

مخصوص  نش��ان های 
لب��اس  روی 

ن  ش��و ها
ن  و بیر

اومدند و 
گفتند: کمکی از دس��ت 

ما برمیاد؟ پدر علی جلو رفت و از 
علت توقف و اشتیاق پسرش برای آشنایی 

با این شغل مهم با اون ها صحبت کرد و کارکنان  
اورژان��س هم چند دقیق��ه ای  میزبان خانواده علی 

بودند. س��تاره آبی رنگی روی  پیره��ن کارکنان توجه 
علی کوچولو رو به خودش جلب کرد. تصویر این ستاره 
روی بدنه آمبوالنس هم ب��ود. او از کارکنان اورژانس 
پرسید: این س��تاره آبی رنگ چیه؟ اون ها گفتند: این 
س��تاره حیاته که نش��ونه  خدمات اورژانس در تمام 

دنیاست. علی که خیلی خوشحال بود از پدرش 
بابت این مالقات تش��کر کرد و دوباره در 

جاده به سمت شمال حرکت کردند.

ــاکن زابل است. او  ــاله و س ــین حیدری 4۱ س حس
ــین اورژانس  ــکی دارد و تکنس ــی فوریت های پزش کاردان
ــار در درمانگاهی در نقطه  ــت و به عنوان بهی ۱۱5 زابل اس
ــا 8۱ در  ــال 79 ت ــابقه کار دارد. او از س ــرزی س ــر م صف
ــار به یک  ــد به عنوان بهی ــدان کارکرده و بع ــس زاه اورژان
ــال 86 به اورژانس ۱۱5 برگشته  درمانگاه رفته و دوباره س
ــال پیش با دخترخاله اش زهرا گنجعلی که  ــت. ۱6 س اس
ــره این ازدواج ابوالفضل ۱۳  ــت ازدواج کرده و ثم معلم اس

ساله، کوثر ۱0 ساله و امیرمحمد 5 ساله است.
زهرا گنجعلی که معلم ابتدایی هست حسین را مهربان 
ــت و معتقد است  ــرش راضی اس ــغل همس می داند و از ش
ــد و آرامش  ــت می ده ــان برک ــین به زندگی ش ــغل حس ش
ــد که  ــر مردمی می باش ــای خی ــون دع ــی اش را مدی زندگ

همسرش به آن ها کمک کرده است.
این مقدمه ای که ازنظر شما گذشت خالصه گفت وگویی 
است که با زهرا گنجعلی همسر حسین حیدری تکنسین 
ــریه  ــام داده ایم. نش ــل انج ــتان زاب ــس ۱۱5 شهرس اورژان
ــه و خانواده محور انجام  ــج گفت و گویی صمیمان یک یک پن

داده که امیدوار است برای شما لذت بخش باشد.
زهرا گنجعلی:

زهرا می گوید زندگی پذیرش شرایط طرف مقابل است 
ــد اگر قرار  ــتن راه حل این پذیرش می باش ــت داش و دوس
ــد دو نفر کنار هم به آرامش برسند باید ابتدا خودشان  باش
ــرایط را درک کنند. زهرا گنجعلی که  ــند و بعد ش آرام باش
شانزده سال است با یک تکنسین ۱۱5 ازدواج کرده و سه 
فرزند دارد در زندگی اش موفق است و راز این موفقیت را 
ــین در این  ــرش حس دعای خیر مردمی می داند که همس
سال ها به آن ها کمک کرده؛ به اینکه همسر یک تکنسین 
ــت افتخار می کند و مطمئن است که هیچ گاه نخواهد  اس

گفت که ای کاش همسرش شغل دیگری داشته باشد.
یک یک پنج: چرا با آقای حیدری ازدواج کردید؟

• حسین پسرخاله ام بود و زمانی که با هم ازدواج کردیم 
ــده بود، با  ــوز وارد اورژانس نش ــت و هن ــغل آزاد داش او ش
ــیدیم که  ــن نتیجه رس ــتیم به ای ــه از هم داش ــناختی ک ش

ــال ۱۳79 با هم ازدواج  ــب هم هستیم و در س مناس
ــالی بود  ــم. من آن موقع چند س کردی

ــد  بع و  ــودم  ب ــم  ــه معل ک
وارد  ــین  حس
اورژانس شد. خدا را 
ــا  ب ــال  تابه ح ــکر  ش
ــکلی  مش ــغلش  ش

نداشته ام.
ــا  ب ــج:  یک یک پن
ــه اینکه هر  ــه ب توج
چطور  ــاغلید  ش دو 
ــا  بچه ه ــرای  ب
ی  ــز ی مه ر نا بر

می کنید؟
ــن صبح ها  • م

ــیفت کاری  ــتم، ش ــاعات را منزل هس ــرکارم و مابقی س س
ــین به این صورت نیست و کمتر بچه ها را می بیند اما  حس
ــعی می کنم  بچه ها با این موضوع کنار آمده اند و من هم س
ــتری با آن ها این مشکل را حل کنم.  با گذراندن وقت بیش
حسین روزهایی که شیفت نیست با بچه ها بازی می کند و 

تمام وقت با آن ها است.
ــود را به چه  ــت و تعطیالت خ ــات فراغ ــج: اوق یک یک پن

صورت می گذرانید؟
ــت اما  ــا یکی هس ــالت بچه ه ــا تعطی ــم ب ــن تعطیالت • م
ــکل نیست و حسین بیشتر تعطیالت را  اورژانس به این ش
ــت؛ مثال ما در تعطیالت نوروز دیدوبازدیدها را  سر کار اس
ــم و  ــام می دهی انج ــت  ــیفت نیس او ش ــه  ــی ک در روزهای
ــافرت را در  ــافرت برویم و مس نمی توانیم در این ایام به مس

برنامه تابستانه خود قرار می دهیم.
ــین مشکلی  ــغل حس یک یک پنج: اقوام و اطرافیان با ش

ندارند؟
ــن او در  ــور نیافت ــد و از حض ــرایط را درک می کنن • ش
مهمانی ها دلخور نمی شوند؛ من و بچه ها هم یا با خانواده 
ــین در مراسم های فامیل شرکت  خودم و یا با خانواده حس

می کنیم تا دلخوری پیش نیاید.
ــان ناراضی  ــرایط کاری پدرش ــج: بچه ها از ش یک یک پن

نیستند؟
گاهی   •

دلخور می شوند که چرا به دلیل شغل پدرشان نمی توانند 
مثل دوستانشان به مسافرت بروند اما حسین روزهایی که 
ــان  ــت خیلی به آن ها توجه می کند و تمام وقت کنارش هس
هست، همین باعث می شود زیاد اعتراض نکنند؛ من هم 
ــعی می کنم بیشتر کنارشان باشم و هردوی ما در رابطه  س
با موضوع تربیت بچه ها واقعا وقت می گذاریم و مانند سایر 
دوستانمان خودمان را درگیر شبکه های مجازی نکرده ایم 
ــرفته وقتمان را صرف ارتباط با  و با حذف موبایل های پیش

فرزندانمان می کنیم.
ــرتان  ــرایط کاری همس ــما خودتان با ش یک یک پنج: ش

مشکلی ندارید؟
ــه باعث  ــغلی ک ــرا باید با ش ــغلی دارد، چ ــی ش • هرکس
ــردم بدرقه  ــود و دعای خیر م ــان ها می ش ــات جان انس نج

زندگی ام هست مشکل داشته باشم؟! 
حسین 

داستان 16 سال آرامش

آرامش مان را مدیون دعای خیر مردم هستیم
گفت و گویی صمیمانه با همسر یکی از کارشناسان فوریت های شهرستان زابل

ننه جان و اورژانس
ــگاه اورژانس به  ــک پیرزن در ماموریت های یک پای ــماره قبل: خبر حضور ی ــه از ش ادام
ــیده بود؛ این خبر  ــئولین رس ــید. کاش فقط به گوش مس ــئولین این اداره رس گوش مس
آن قدر دهان به دهان چرخید تا پای خبرنگاران فضول نیز به میدان کشیده شد و آن ها هم 
که همیشه یک گوشه قایم شده اند تا یک پر کاه از یک جای یک نهادی بزند بیرون این ها 
ــاره بکوبند و  ــازمان بیچ ــر آن نهاد یا س ــازند و بر س ــوا صیدش کنند و یک کوهی بس در ه

دودمانش را بر باد دهند.
ــد و  ــین ش ــر این دو تکنس ــا باعث دردس بله حضور ننه جان در ماموریت های آرش و آرش

اورژانس رسما به این جریان معترض و ماجرا به دادگاه کشیده شد.
آرشای بیچاره که قرار بود رخت دامادی به تن کند حاال باید بازخواست می شد و به جای 
ــنگین بود و این بار اولی نبود که  خانه بخت باید به دادگاه می رفت. پرونده ننه جان هم س
به علت اختالل در خدمات رسانی اورژانس ۱۱5 از او شکایت می شد. با کلی اصرار فرهاد 
ــمش به من خورد  ــه دادگاه بروم. ننه جان تا چش ــا او و ننه جان ب ــد که من هم ب ــی ش راض
ــدا امروز را به خیر بگذراند.  ــر لب زمزمه کرد و به اطراف فوت کرد و گفت خ ــی زی چیزهای
ــعی می کرد کنار آرشا باشد او هم هر بار به  ــالن دادگاه که منتظر بودیم ننه جان س توی س
ــوت می زد که آرشا  ــد س ــالن رد می ش بهانه ای جایش را عوض می کرد و تا یک دختر از س

نگاهش کند.
ــد؛ آرش، آرشا، ننه جان، من و فرهاد و نماینده قانونی اورژانس وارد  باالخره نوبت ما ش
ــکایات، نماینده اورژانس تقاضای اشد مجازات کرد تا  ــدیم. بعد از طرح ش دفتر قاضی ش
درس عبرتی برای سایرین شود و چنان شین اشد را با غلظت گفت که انگار ننه جان که آن 
ــبیه یک بقچه ۲0 کیلویی بود یک قاتل بالفطره است.  ــده بود و ش موقع از ترس مچاله ش
ــرق و توروق  ــدای ت ــا ص ــان ب ــد، ننه ج ــاع کن ــودش دف ــت از خ ــان خواس ــی از ننه ج قاض
استخوان هایش ایستاد و گفت من هیچ خطایی نکردم و حتی در حال کمک به این بچه ها 
بودم؛ چند ماهی است که این بچه ها را می شناسم و در این مدت به پایگاهشان رفت وآمد 
داشتم چون می خواستم شرایطشان را بسنجم و از آن کانکس نجاتشان دهم. چشم های 
همه ما گرد و به دهان ننه جان دوخته شده بود. ننه جان گفت: من قصد داشتم خانه ام را 
وقف کنم و چون شرایط این ها را دیدم و چند بار هم مرا نجات داده بودند تصمیم گرفته ام 

که خانه ام را وقف اورژانس کنم و به من حق بدهید که نسبت به آن شناخت پیدا کنم.
عالوه بر چشم های گرد کم کم شاخ هایمان هم بیرون زده می شد و در یک حرکت حکم 
ــده بود و نماینده اورژانس بعد از کلی تشکر از  ــویق ش ــد مجازات ننه جان تبدیل به تش اش
ننه جان رضایت داد و گفت خودش ننه را می رساند و ما همگی با چشمانی از حدقه بیرون 

زده و کمی شاخ و ُدم رفتن آن ها را به تماشا نشستیم.
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ــت. در این شماره  خاطرات بخش لذت بخش و گاهی دردناک زندگی همه ما هس
ــفانه به دلیل  ــبزوار رفتیم. متأس ــین های اورژانس ۱۱5 س ــراغ خاطرات تکنس به س
ــتیم بنابراین از بین خاطرات  ــریه قادر به چاپ تمام خاطرات نیس کمبود فضای نش

رسیده یکی را انتخاب کردیم.
ــن را آماده می کردند که از مرکز  ــاط جش ــب والدت امام علی )ع( همکاران بس ش
پیام اعالم مأموریت شد. من و یکی از همکاران به محل اعزام شدیم محل اعالم شده 
ــهر سبزوار بود به محض وارد شدن به کوچه همسایه ها  یکی از منطقه های محروم ش
ــرو کوچک که  ــدیم یک راه ــد وارد منزل بیمار ش ــزل بیمار هدایت کردن ــا را به من م
منتهی می شد به یک اتاقک و آشپزخانه کوچک و محقر که در انتهای آشپزخانه هم 
ــاختمان به 50 متر  ــاحت این س ــت تمام مس ــتی و حمام قرار داش ــرویس بهداش س

نمی رسید
ــن خانه زندگی  ــدر و مادرش در ای ــه به همراه پ ــاله کم بینا ک ــار خانمی ۲8 س بیم
ــنوا بودند وضعیت به قدری  ــنوا و هم نابینا و مادر کم بینا و کم ش ــرد پدر هم ناش می ک

اسف بار و ناراحت کننده بود که برای چند لحظه مات و مبهوت مانده بودیم.
خودمان را جمع وجور کردیم و فورا بر بالین بیمار حاضر شدیم طبق روال معمول 
ــد ولی هر سؤالی که می کردیم ایشان هیچ گونه پاسخی نمی دادند از  عالئم چک ش
ــی چیزی نمی دانست. با او صحبت کردم و گفتم  ــدیم کس اطرافیان علت را جویا ش
ــکلت را در حد توانم برطرف کنم  ــؤاالت من جواب بدهی قول می دهم مش اگر به س
همین کلمه کافی بود تا بغضی که در گلویش مانده بود بترکد و اشک هایش سرازیر 
شود صدای هق هق گریه هایش بلند شد و همان طور که گریه می کرد شروع به بازگو 

کردن اتفاقی کرد که تا این حد باعث آزردگی او شده بود.
ــهام عدالت به بانک رفته بود بعد از  ــود س صبح همان روز آن خانم برای دریافت س
ــئول  ــتادن متصدی بانک که مس ــن و داخل صف ایس ــار و نوبت گرفت ــا انتظ مدت ه
ــته و نیز اعالم می دارد که این وجه به شما  ــود بود با او رفتار خوبی نداش پرداخت س
تعلق نمی گیرد چون نام شما در لیست پرداخت سود سهام نیست؛ ایشان باآن همه 

خستگی و به قول خودش سرکوفت شنیدن به خانه برمی گردد
ــد متوجه می شود که فراموش کرده اجاق گاز را خاموش کند  وقتی به خانه می رس
ــده و نشسته به  ــوخته و چیزی برای نهار ندارند و طاقتش تمام ش و غذایش کامل س
حال زار خودش گریه می کند با بلند شدن صدای گریه اش، مادرش متوجه می شود 
ــاکت کند ولی هرچه  ــا بتواند او را س ــمت دخترش می آید ت ــی افتاده به س ــه اتفاق ک
تالش می کند بی فایده است از خانه بیرون می آید و از همسایه شان کمک می گیرد؛ 
آن ها هم بعدازاینکه نتوانسته بودند او را آرام کنند و نگران بد شدن حالش می شوند 
ــیدن آمبوالنس بیمار آرام شده بود ولی دیگر  با اورژانس تماس می گیرند قبل از رس
ــی زد. بعد از اتمام درد و دل هایش کم کم  ــه حرکتی نمی کرد و حرف هم نم هیچ گون
آرام گرفت و من هم به قولی که داده بودم عمل کردم. روز بعد با کمک کمیته امداد 

سود سهامشان را از بانک گرفتیم و تحویلشان دادیم.
 شب غریبی بود، من و همکارم تا صبح بخواب نرفتیم و دائم در فکر آن ها بودیم.

خاطره ادیب  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ستارهحیاتآبیرنگ

اومدند و 
گفتند: کمکی از دس��ت 

ما برمیاد؟ پدر علی جلو رفت و از 
علت توقف و اشتیاق پسرش برای آشنایی 

با این شغل مهم با اون ها صحبت کرد و کارکنان  
اورژان��س هم چند دقیق��ه ای  میزبان خانواده علی 

بودند. س��تاره آبی رنگی روی  پیره��ن کارکنان توجه 
علی کوچولو رو به خودش جلب کرد. تصویر این ستاره 
روی بدنه آمبوالنس هم ب��ود. او از کارکنان اورژانس 
پرسید: این س��تاره آبی رنگ چیه؟ اون ها گفتند: این 
س��تاره حیاته که نش��ونه  خدمات اورژانس در تمام 

دنیاست. علی که خیلی خوشحال بود از پدرش 
بابت این مالقات تش��کر کرد و دوباره در 

جاده به سمت شمال حرکت کردند.

دلخور می شوند که چرا به دلیل شغل پدرشان نمی توانند 
مثل دوستانشان به مسافرت بروند اما حسین روزهایی که 
ــان  ــت خیلی به آن ها توجه می کند و تمام وقت کنارش هس
هست، همین باعث می شود زیاد اعتراض نکنند؛ من هم 
ــعی می کنم بیشتر کنارشان باشم و هردوی ما در رابطه  س
با موضوع تربیت بچه ها واقعا وقت می گذاریم و مانند سایر 
دوستانمان خودمان را درگیر شبکه های مجازی نکرده ایم 
ــرفته وقتمان را صرف ارتباط با  و با حذف موبایل های پیش

فرزندانمان می کنیم.
ــرتان  ــرایط کاری همس ــما خودتان با ش یک یک پنج: ش

مشکلی ندارید؟
ــه باعث  ــغلی ک ــرا باید با ش ــغلی دارد، چ ــی ش • هرکس
ــردم بدرقه  ــود و دعای خیر م ــان ها می ش ــات جان انس نج

زندگی ام هست مشکل داشته باشم؟! 
حسین 

ــغلش را دوست دارد و من برکات دعای خیر مردم را در  ش
ــبختم و  ــرم خوش ــار همس ــده ام و کن ــا دی ــی ام باره زندگ
ــردم هم آرزوی  ــی خوبی دارم و برای همه م ــواده خیل خان

داشتن یک خانواده خوب را دارم.
حسین حیدری:

ــدری در کارهای منزل هم کمک  ــج: آقای حی یک یک پن
می کنید؟

ــیفت های  ــتش نه چندان، به خاطر ش ــا خنده( راس • )ب
ــوم که دیگر رمقی  ــته می ش اضافه که می روم این قدر خس
ــا تمام اعضای  ــد اما گاهی ب ــرای کارهای منزل نمی مان ب
ــته جمعی انجام می دهیم تا عالوه بر  خانواده کارها را دس

ــاد شود و بچه ها هم از آن استقبال  انجام کارها فضا هم ش
می کنند.

ــیفت های اضافه  ــما و ش ــج: خانواده با کار ش یک یک پن
شما مشکلی ندارند؟

ــرم شرایط کاری من را پذیرفته و خدا را شکر در  • همس
ــی بچه ها دلخور  ــدارد؛ فقط گاه ــکلی ن رابطه با کارم مش
ــان  ــه در بعضی مواقع نمی توانم کنارش ــوند از این ک می ش
ــود اما  ــه خاطر من خراب می ش ــان ب ــم و یا تعطیالتش باش
ــوارد را  ــعی می کنم این م ــتم س ــی که منزل هس وقت های
ــیفت با همکاران  ــا جابه جا کردن ش ــران کنم. گاهی ب جب
ــته باشیم تا از  ــافرت های کوتاهی داش ــعی می کنم مس س

دلشان دربیاید.
ــی همراهان بیمار  ــال مورد کم لطف ــج: تا به ح یک یک پن

قرارگرفته اید؟
• بیماری یا سانحه ممکن است برای هرکدام از ما پیش 
ــا را درک کنیم، اوایل که  ــرایط آن ه ــد بنابراین باید ش بیای
ــک درگیری پیش آمد اما  ــده بودم برایم ی وارد اورژانس ش
ــر راه و روش آرام  ــه دیگ ــال تجرب ــن همه س ــاال بعدازای ح
کردن همراهان بیمار را بلدم و خدا را شکر در این زمینه 

موفق بوده ام. البته ناگفته نماند تنها همراهان بیمار 
ــار روانی هستند و به مراتب این فشار  نیستند که تحت فش
بر روی ما بیشتر است و گاهی سر صحنه می رویم و متوجه 
ــتگان خودمان است، همین  ــویم که فرد یکی از بس می ش
چند مدت قبل به یک مأموریت تصادف رفتیم که همسر و 
ــفانه  ــادف بودند و متأس ــکارم در این تص ــرادر هم فرزند ب
ــرد.  ــام ک ــمانش تم ــوی چش ــاله اش جل ــرادرزاده یک س ب
ــرایط ما را درک  ــیم که مردم هم ش امیدوارم به جایی برس

کنند.
ــود برای ما  ــره از دوران کاری خ ــج: یک خاط یک یک پن

تعریف کنید.
• شغل ما سرشار از خاطرات تلخ و شیرین است که من 
ــال  ــیرین بگویم. ابتدای س ترجیح می دهم از خاطرات ش
تحصیلی برای آموزش کمک های اولیه به یکی از مدارس 
ــی از حضورم  ــام خواند و خیل ــه مرا به ن ــم مدیر مدرس رفت
ــاوردم که  ــردم او را به یاد نی ــه فکر ک ــرد هر چ ــتقبال ک اس
ــال قبل برادرم در یک تصادف تا پای  خودش گفت سه س
مرگ رفت اما کمک به موقع شما باعث شد تا او را از دست 
ــدم که یک نفر بعدازاین همه  ــحال ش ندهیم. خیلی خوش
مدت مرا به خاطر دارد و احساس کردم خستگی این همه 

سال از تنم بیرون رفت.
یک یک پنج: اگر صحبتی دارید که می خواهید به گوش 

همکارانتان در سراسر کشور برسد بفرمایید.
ــه ای را  ــالق حرف ــم اخ ــش می کن ــکاران خواه • از هم
ــانی قرار دهند، درست است که حقوق  مالک خدمت رس
ــکاران از این  ــت و اکثر هم ــغل کم اس ــادی ما در این ش م
ــر بیمار را  ــدان کارکنیم و ه ــوع ناراحت اند اما باوج موض
ــر کاری از  ــان ببینیم و ه ــن فرد زندگی م ــل نزدیک تری مث
دستمان برمی آید و در توانمان است برایش انجام دهیم.
یک یک پنج: اگر صحبتی با مسئولین دارید می شنویم.
ــئولیت به صورت  ــتم پیگیری بیمه مس • اولین درخواس
ــرعت رانندگی  ــا باالترین س ــا مجبوریم ب ــت، م جدی اس
ــتند و اگر اتفاقی  ــرض خطر هس ــم و همکاران در مع کنی
ــد و همچنین  ــتوانه ای ندارن ــچ پش بیفتد هی
مسئله قرار گرفتن این شغل 
ــاغل سخت  ــته مش در دس
هم باید پیگیری شود همه 
ــین ها  تکنس که  می دانند 
ــرایطی و با چه  ــه ش در چ
ــغول  مأموریتی مش حجم 
ــد  بای و  ــتند  هس کار  ــه  ب
ــئولین با این موضوع  مس
ــر بگیرند. البته  را در نظ
ــازمان  ما امیدواریم با س
ــن  ــل ای ــد ح ــدن رون ش

مشکالت تسریع شود.

داستان 16 سال آرامش

آرامش مان را مدیون دعای خیر مردم هستیم
گفت و گویی صمیمانه با همسر یکی از کارشناسان فوریت های شهرستان زابل

  12 صفحه + 4 صفحه ضمیمه تنفس) رایگان(

هفته گذشته در حوالی میدان کاج تهران تصادفی اتفاق افتاد که به دلیل تاخیر اورژانس، 
ــه خبرگزاری ها به علل  ــد، بدون  اینک ــیدن اورژانس نقل محافل خبری ش ــار دیگر دیر رس ب
ــری تمام زحمات  ــد. بار دیگر بوق های خب ــس ۱۱5 تهران بپردازن ــر آمبوالنس اورژان تاخی
کارکنان فوریت پزشکی را زیر سوال برد و البته برای کارکنان اورژانس نیز رسالت خبرنگاری 
ــالت  ــوال رفت. رس بعضی خبرگزاری ها که خبر را وارونه برای مخاطبین جلوه دادند زیر س
خبرنگاری که جز بیان حقایق و باز کردن ابعاد یک حادثه نباید باشد؛ ولی چگونه است این 
قلم مقدس که خداوند متعال به آن و آنچه با آن می نویسند قسم یادکرده است اکنون بازیچه 
برخی خبرگزاری ها شده برای تخریب یک مجموعه؟ آیا صرفا به خاطر جذب مخاطب باید 

عملکرد و تالش تحسین برانگیز یک مجموعه امدادی را زیر سوال برد؟!
ــید پور به  ــید« با مجری گری آقای رضا رش در همین هفته در برنامه ی »حاال خورش
ــا ارتباط تلفنی که با  ــی آن  پرداخت که در این زمینه ب ــه، چگونگی و چرای ــاد حادث ابع
آقای عباسی سخنگوی اورژانس تهران برقرار شد به شبهات به وجود آمده پرداختند. 
آقای عباسی نبود آمبوالنس های نزدیک به محل حادثه و اعزام بودن آن ها در نقاطی 
دیگر از شهر را مهم ترین دلیل تاخیر ۲۱ دقیقه ای اورژانس )و نه تاخیر یک ساعته که 

خبرگزاری ها به آن پرداختند( اعالم کردند.
در بین صحبت های آقای رشید پور و آقای عباسی یک نکته قابل توجه بود و آن اینکه آقای 
ــت اعالم کردند، فقط  ــوم نیاز پایتخ ــی تعداد آمبوالنس های تهران را به اندازه ی یک س عباس
یک سوم! یعنی به ازای هر سه نفر که به آمبوالنس احتیاج داشته باشند و در شرایط اورژانسی 
ــند فقط می توانیم به یک نفر خدمت رسانی کنیم آن هم در پایتخت کشور، حال وضعیت  باش
ــیارند تماس هایی که با اورژانس ۱۱5 برقرار  ــت الله و اعلم! و بس ــتان ها چگونه اس ــایر اس س
ــا تماس گیرنده یک بیمار  ــاز   هم وطنان عزیزمان بود چه بس ــود و نمی توان جوابگوی نی می ش
قلبی یا یک مصدوم تصادفی با ضریب خطر باال باشد که ثانیه ها تعیین کننده حیات شخص 

باشند ولی به دلیل کمبود نیرو و پایگاه، حیات فرد به خطر بیفتد.
آیا دیگر وقت آن نرسیده است که دولت محترم تدبیر و امید و وزیر محترم بهداشت 
ــه  ــم درزمین ــی عظی ــت انقالب ــان اس ــط اول درم ــه خ ــی ک ــوزه ی درمان ــن ح در ای
ــخت افزارهای موردنیاز انجام دهند تا دیگر شاهد نامهربانی ها با اورژانس کشور و  س
ــین های خدوم نباشیم؟ آیا وقت آن نرسیده است تا با نوسازی ناوگان اورژانس  تکنس
ــتفاده از نیروهای فارغ تحصیل دانشگاهی در رشته ی فوریت پزشکی اورژانس  و اس
کشور را متحول کنیم؟ آیا با این نیاز کشور به فوریت های پزشکی، باید شاهد بیکاری 
ــا این تعداد از  ــیم؟ آی ــته و یا کمبود پایگاه های اورژانس باش ــارغ تحصیالن این رش ف
ــخگوی  ــور پاس ــای اورژانس ۱۱5 به ازای جمعیت نزدیک به 80 میلیون کش پایگاه ه

نیاز این عزیزان ایران زمین هست؟ پس اورژانس ۱۱5 تمام کشور را دریابید. 
»در بسیاری از سخنان درگوشی )و جلسات محرمانه( آن ها، خیر و سودی نیست؛ 
ــان مردم کند و  ــا کار نیک، یا اصالح در می ــه کمک به دیگران، ی ــی که امر ب ــر کس مگ
ــه او خواهیم داد«. ــاداش بزرگی ب ــروردگار چنین کند، پ ــنودی پ ــس برای خش هرک

)سوره مبارکه نسا آیه ۱۱4(
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       کارشناس مذهبی

و بگ��و »پ��روردگارا! م��را )در ه��ر کار( باصداق��ت وارد کن و 
باصداقت خارج ساز!« )سوره مبارکه اسرا آیه ۸۰(

با نام و یاد پروردگار تبارک و تعالی
ــور و آرزوی  ــر کش ــالم و درود محضر کارکنان مؤمن و مکتبی اورژانس سراس ــا س  ب

قبولی طاعات و عبادات همه ی عزیزان.
ــوره ی مبارکه بقره حکم به وجوب روزه   حضرت حق تعالی در آیه ی ۱8۳ و ۱84 س

با دیدن هالل ماه شریف رمضان داده است:
ای کسانی که ایمان آورده اید! روزه بر شما نوشته شد؛ همان گونه که بر کسانی که 
ــوید. چند روز معدودی را ]باید روزه  ــد تا پرهیزگار ش ــته ش ــما بودند، نوش قبل از ش
بدارید[ و کسانی از شما که بیمار یا مسافر باشند، روزهای دیگری را ]به جای آن روز 
بگیرند[ و بر کسانی که قدرِت انجام آن را ندارند )همچون بیماران مزمن و پیرمردان 
ــی که کار خیر را  ــکینی را اطعام کنند و کس ــت کفاره بدهند؛ مس و پیرزنان( الزم اس

پذیرا شود، برای او بهتر است و روزه داشتن برای شما بهتر است؛ اگر بدانید.
امام صادق علیه السالم دلیل اینکه مسافر نماز را قصر بخواند و روزه هم نگیرد را از 
ــال هدیه ای به من  ــالم چنین بیان می فرمایند: پروردگار متع ــول گرامی اس قول رس
ــرض کردند: آن هدیه  ــت. ع ــته نداده اس وامتم کرامت فرموده که به امت های گذش
چیست؟ فرمود: اجازه افطار روزه و نصف شدن نمازهای چهار رکعتی در مسافرت؛ 

پس هرکسی چنین نکند، هدیه خداوند را رد کرده است.
ــافرت در ماه مبارک  ــکام کارکنان گران مایه اورژانس در رابطه با ماموریت و مس اح

رمضان و چگونگی روزه گرفتن آنان:
ــد و خارج از محل  ــغول به خدمت ان ــزان فقط در یک منطقه و محل مش ــی عزی برخ
ــده ای دیگر دارای  ــد روزه بگیرند. ع ــل و بای ــان کام ــان نمازش ــزام ندارند که ایش اع
ــیفت های مختلف و متغیر هستند، مثال منزلشان در شهری و پایگاه جاده ای آنان  ش
ــفر شغلی،  ــت، اینان برای نماز تمام خواندن و روزه گرفتن در س ــهر دیگری اس در ش
ــته  ــفر و مأموریت داش ــند، یعنی حداقل هر ده روز یک س ــفر باش حتما باید کثیرالس

باشند در غیر این صورت نمازشان شکسته و روزه هم ندارند.
ــکونت خود  ــل ۳ روز در هفته از محل س ــل کاری که دارم حداق ــش: ۱.به دلی پرس
خارج می شوم آیا روزه کامل است یا خیر؟ ۲. اگر به جهت تفریح و کار متفرقه به سایر 

شهرها نیز سفر کنم چگونه است؟ 
ــما در همه جا تمام  ــه دارد نماز و روزه ش ــن برنامه حداقل 6 ماه ادام ــخ: اگر ای پاس

است؛ اما برای تفریح و زیارت و کارهای شخصی مانند سایر مسافرین هستید.
ــافر  ــخت کاری: روزه فقط از مریض و مس ــرایط س ــا توجه به ش ــکام روزه داری ب اح
برداشته شده است و سختی کار مجوز روزه نگرفتن نیست. پس باید کارکنان محترم 
ــخت دچار ضعف شدید و تشنگی زیاد  ــط روز به خاطر کار س روزه بگیرند و اگر در وس
ــد، می توانند روزه ی خود را افطار  ــان مضر باش ــدند، به حدی که ادامه روزه برایش ش
کنند. ولی در حد ضرورت آب و غذا میل کنند و باز تا غروب از خوردن امساک کنند؛ 
ــال بعد فرصت دارند که آن روزه هایی را که نگرفته اند  و برای جبران تا ماه رمضان س

قضا نمایند و در عوض هرروز نیز معادل 750 گرم گندم به فقیر غذا دهند. 
ــرای اقامه  ــا کمبود وقت ب ــه در ماموریت ب ــاز عزیزانی ک ــر در باب نم ــه ای دیگ نکت
نمازمواجه می شوند: این بزرگواران باید درصورتی که به هیچ عنوان امکان اقامه نماز 
را در حالت طبیعی و روبه قبله ندارند، در همان حالتی که هستند در آمبوالنس نماز 

خود را اقامه کنند. والسالم علیکم و رحمة ا... و برکاته
تصویر سازی های این ستون متعلق به موسسه گل گندم است.
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کارتونیست

شرح جدول: 
   اف��������������قی

۱- رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
استان اصفهان

ــیار پرکار در  ــیله ای بس ۲- کمک و مدد- وس
ــکی مخصوصا در اتاق عمل- روش، فکر،  پزش

اندیشه
ــی پارچه  ــونداژ- نوع ــه، از اجزاء س ۳- کیس
ــزی - زوال  ــی - بلندی، طرف باالی چی خارج

Dementia ،عقل
ــوس آرام -خون  ــک جزیره در اقیان ــام ی 4 - ن
ــوی،  فرانس ــی  شرق شناس ــام  ن  -  )Blood(

نویسنده چند مقاله درباره احمد ابن َحنبل
5 - گربه - باز، گشاد - ضربه، آسیب ناشی از 

یک عامل مکانیکی یا فیزیکی
ــک از  ــد - عیادت کرد ن پزش ــاد را گوین 6 - ب

بیمار - ساز چوپان
ــی ضرب آهنگ  ــوی به معن ــی فرانس 7 - لغت
ــه  ک ــته ای  نوش  -  )Anaesthesia( ــی  -بیهوش

به موجب آن دریافت چیزی تایید می شود
ــروف، جلو - ورم،  ــه حرکت ح 8 - یکی از س
آماس - تو در زبان تازی - همان دستی خودمان

9 - سوراخ، شکاف - ازاین پس من و کنجی و 
دلبری همچو حور. دگر بس است مرا صحبت 

... چپور - خاویار سیاه
ــی  ــات جنگ ــرای عملی ــتین - اج ۱0 - پوس
ــاری قارچی  ــی و تمرینی - بیم ــور نمایش به ط
پوست که عامل عفونت در آن اپیدرموفیتون و... 

می باشد
۱۱ - ُملک یا سی آب یا زمینی که در قدیم از 
ــی واگذار می شد - قلب،  ــاه به کس طرف پادش

شکم - خرمن ماه
 Ointment -۱۲- سازمان جاسوسی اسرائیل

- فرق سر، تارک
ــتیکی که ازآن جهت  ۱۳ - لوله فلزی یا پالس
ــتفاده می شود - مزد، کرایه  تزریق دارو و ... اس

- سر فوتبالی - پایین، زیر، قعر
ــیقی  ۱4 - تنقیه - نام مقامی از دو مقام موس

- مخفف واژه التینی به معنای فشارخون
ــکی که برای سنجش  ۱5 - از تجهیزات پزش

میزان قند خون استفاده می شود

   ع��������������مودی
۱ - اعالم موقعیت مکانی - از اجزاء دستگاه 

پالس اکسی متر - ویتامین انعقاد خون
ــکل، قیافه -  ــد اتاق عمل - ش ــاس بلن ۲ - لب

جاگیر شد، مستقر شد
۳ -عالمت اختصاری تب - چگونگی، حالت 
ــد بار به  ــالطین قدیم مصر که چن ــی از س - یک

سوریه لشکر کشید
4 - صدای تنفس غیرطبیعی ریه - سرعت، 
ــز  ــذاری نی ــگام لوله گ ــه هن ــی ک ــداد - پنس تع

مورداستفاده است
ــوی  5 - دور از وطن، بیگانه - کلمه ای فرانس
ــریانی  ــی از ماه های س ــی - یک بیانگر بی هوش

مطابق با ماه سوم بهار
6 - قیمت بازاری - پرچم، بیرق - وضع بیمار 

از لحاظ مالی خوب است - طاقت، توان
ــه های کوچک حاوی  ــگ - شیش 7 - آواز، بان

داروهای تزریقی- از تپه بلندتر است
8 - پودر درهم ریخته - حروف سی ام و بیست 
و دوم از الفبای فارسی - حرف مفت - پایتخت 

کشور جمهوری چک
9 - آزار، اندوه، درد - پرستاری، غمخواری - 
ــب  ــم برحس ــردی یک جس ــدازه گرمی یا س ان

)Temperature( مقیاس خاص
ــال لرزیدن -  ــالوده - در ح ــاس، ش ۱0 - اس

وزغ، غوک - آنچه به وسیله بینی حس می شود
۱۱ - دارویی مانند زاج که باعث تصلب محل 
ــود - لمس با دست- پیام  بریدگی و زخم می ش

واضح نیست
ــنج - آش برنج، شوربا - کلمه ای  ۱۲ - دماس

فرانسوی به معنی انبار اجناس، مخزن
ــکا )USA( - احیای قلبی ریوی -  ۱۳ - آمری

دریا
ــوزن -  ــا(- سرس ــه )اژده ــن وارون ۱4 - طنی

عریان، بی لباس
ــنیدم،  ۱5 - معاون هیتلر - دو بار در روز - ش

بله

پاسخ جدول شماره 12
رمز جدول: اورژانس صد و پانزده

نشریه یک یک پنج در نظر دارد موفقیت های فرزندان پرسنل را منعکس نماید. لذا همکارانی که فرزندانشان در 
زمینه های »فرهنگی، ورزشی، علمی، قرآنی و ...« موفقیت هایی داشته اند لطفا عکس کیفیت چاپ فرزندان 

خود، زمینه موفقیت آن ها و نام شهر خود را به شماره تلگرامی نشریه ارسال نمایند.    ۰9۰1111۵۸۵2
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آرین محبت
پایه اول - اصفهان

محمد علی کریمی 
پایه پنجم - اصفهان

حسین کریمی
پایه سوم- اصفهان

محمد متین باقری 
پایه سوم - اصفهان

فرزاد مسیبی
پایه دوم - خمینی شهر

مژده کیخایی
پایه اول-  اصفهان

یلدا زارع
پایه دوم - اصفهان

امیرحسین ایزدی
پایه نهم - اصفهان

کوثر عابدی
پایه چهارم-  اصفهان

فریبا زراعتکار
پایه هفتم - اصفهان
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