
تصویــب الیحــه ســازمان شــدن اورژانــس کشــور 
اســامی،  شــورای  مجلــس  تلفیــق  کمیســیون  در 
ــدا و  ــه لطــف خ ــه ب ــود ک ــی ســخت و ارزشــمند ب اقدام
ــه انجــام رســید.  ــد ب ــر کولیون ــای دکت ــاب آق ــت جن درای
ــای ســخت مطــرح شــده در جلســه کمیســیون  چالش ه
تلفیــق بــا اســتدالل های علمــی و مدیریتــی رئیــس 
ــع  ــن کمیســیون قان ــاً ای ــع و نهایت ــس کشــور مرتف اورژان
و بــه الیحــه ســازمان شــدن اورژانــس رأی مثبــت داد. تــا 
ــی  ــک گام اساســی دیگــر باق ــس ی ســازمان شــدن اورژان
اســت و آن تصویــب نهایــی الیحــه در صحــن علنــی 
ــاری  ــال ج ــاءا... در س ــه انش ــن الیح ــت. ای ــس اس مجل
ــرای  ــد. ب ــد ش ــی خواه ــس بررس ــی مجل ــن علن در صح
برخــورداری از ســازمانی با پشــتوانه قــوی و رأی حداکثری 
نماینــدگان مجلــس، الزم اســت همــه مدیــران و دلســوزان 
ــره  ــود وارد مذاک ــهرهای خ ــدگان ش ــا نماین ــس ب اورژان
ــس پیش بیمارســتانی  شــوند و مشــکات و شــرایط اورژان
را بــرای نماینــدگان حاجــی و موشــکافی کننــد. بــا 
ــن و  ــه مصدومی ــانی ب ــازمان، خدمات رس ــن س ــاد ای ایج
آســیب دیدگان ناشــی از حــوادث و بحران هــا بهتــر و 

انجــام می شــود. به موقــع 
در یــک مــاه گذشــته اورژانــس کشــور دو بحــران 
اساســی را پشــت ســر گذاشــت. هنــوز مراســم اربعیــن 95 
جمــع و جــور نشــده بــود کــه یــک حملــه تروریســتی در 
حلــه، اورژانــس را دوبــاره بــه حالــت آمــاده بــاش درآورد. 
در فاصلــه کوتاهــی بعــد از ایــن حمله تروریســتی، ســانحه 
جان ســوز قطــار ســمنان رخ داد. حضــور پررنــگ مســئوالن 
ارشــد اورژانــس کشــور در ایــن ســوانح و مدیریــت صحیــح 
ــداد و  ــت ام ــه محوری ــان داد ک ــر نش ــار دیگ ــران، ب بح
ــده  ــر عه ــتی ب ــا بایس ــکی در بحران ه ــای پزش فوریت ه

ــد. ــس باش ــام اورژان ــد به ن ــازمانی واح س
مســئله دیگــری کــه به درســتی درخصــوص کارکنــان 
اورژانــس پیش بیمارســتانی در هیئــت دولــت بــه تصویــب 
ــره وری )کاهــش ســاعت  ــاء به ــون ارتق رســید، بحــث قان
کاری( در اورژانــس پیش بیمارســتانی اســت. خوشــبختانه 
دولــت محتــرم الیحــه عــدم محدودیــت ســاعت کاری در 
بحــث اجــرای قانــون بهــره وری را مصــوب کــرد کــه ایــن 

کار نیــز دســتاورد بزرگــی بــود.
در همــه امــور فــوق، قدم هــای اســتوار مدیــری محکــم 
ــم  ــد و تی ــر کولیون ــود. دکت ــده می ش ــاد دی ــل اعتم و قاب
ــاه  ــدت کوت ــن م ــاف در ای ــان الحق واالنص ــی ایش مدیریت
ــبب  ــس را س ــه اورژان ــادی در مجموع ــرفت های زی پیش
شــده اند کــه نشــانگر درک صحیــح از ســاختار و مشــکات 
ایــن مجموعــه و همچنیــن پشــتکار و انرژی مضاعــف برای 

ــس می باشــد. ــاء اورژان ــع ارتق ــردن موان ــن ب از بی

بهــزاد خســروی کــه از 14 آذرمــاه ســال جــاری بــا 
صــدور حکمــی از جانــب پیرحســین کولیونــد، ریاســت 
اورژانــس کشــور بــه ســمت مشــاور برنامه ریــزی و 
ــس کشــور منصــوب شــد. کارشــناس  ــردی اورژان راهب
مدیریــت  ارشــد  کارشــناس  بازرگانــی،  مدیریــت 
صنعتــی و دکتــرای مدیریــت اســتراتژیک دارد. ایشــان 
مــدرس دروس مدیریــت در دانشــگاه عامــه طباطبایــی 
ــته  ــو پیوس ــت(، عض ــابداری و مدیری ــکده حس )دانش
ــن  ــز عضــو انجم ــران و نی ــت ای ــی مدیری ــن علم انجم
دوســتی ایــران و کــره جنوبــی اســت. بهــزاد خســروی 
و  ارزشــمند  مقاله هــای  خــود  علمــی  کارنامــه  در 
درخــور توجهــی در حوزه هــای مختلــف مدیریتــی 

ــت. داراس
ــت  ــخ صنع ــر تاری ــن مدی ــزاد خســروی جوان تری به
ــد  ــوابقی مانن ــان س ــت. ایش ــران اس ــازی ای خودروس
ــتان  ــی در اس ــرد بازرس ــی عملک ــروژه ارزیاب ــر پ مدی
ــره وری کل  ــام به ــی نظ ــروژه طراح ــر پ ــتان، مدی لرس
ــروژه پیمــان ســپاری  ــر پ ــران خــودرو، مدی شــرکت ای
مدیریــت در گــروه صنعتــی ســایپا، مدیــر پــروژه 
ــتان  ــی در اس ــع تبدیل ــوب صنای ــگاه مطل ــن جای تعیی
لرســتان، رئیــس اداره کل برنامه ریــزی و بهســازی 
ــزل،  ــران خــودرو دی نیــروی انســانی گــروه صنعتــی ای
ــانی  ــروی انس ــازی نی ــوزش و بهس ــس اداره کل آم رئی
گــروه صنعتــی ایــران خــودرو دیــزل، مشــاور در امــور 
ــاون کشــور  ــدوق تع ــرمایه گذاری صن ــزی و س برنامه ری
ــروه  ــروش گ ــر ف ــی(، مدی ــاون فعل ــعه تع ــک توس )بان
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رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

   گزارش ویژهسخن مدیر مسئول

ساختار فعلی، جواب گوی توقعات و 
انتظارات از اورژانس کشور نیست

مشاور راهبردی و برنامه ریزی اورژانس کشور:

گام آخر سازمان شدن اورژانس

آمــار  باالرفتــن  بــا  امــروزه 
ــا  ــی بیماری ه ــه برخ ــان ب مبتالی
نیــدل  هپاتیــت،  و   HIV مثــل 
کارکنــان  شــدن  اســتیک 

بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی یکــی از مســائل 
دارد.  قــرار  توجــه  کانــون  در  و  اســت  مهــم 
ــی از  ــغلی HIV ناش ــال ش ــورد انتق ــتین م نخس
آســیب ســوزن بــه دســت از انگلســتان و در ســال 
ــه  ــتاری ب ــد؛ پرس ــزارش گردی ــالدی گ 1984 می
ایــدز  بــه  از بیمــار مبتــال  دنبــال خون گیــری 
خــون  گازهــای  اندازه گیــری  آزمایــش  بــرای 
رفتــن  فــرو  از  ناشــی  آســیب  شــریانی دچــار 

ســوزن بــه دســت گردیــد.
اســتیک  نیــدل  انــواع  شــایع ترین  از 
بــوده  برنــده  اجســام  از  ناشــی  آســیب های 
ــتی  ــتم بهداش ــاغل در سیس ــراد ش ــه اف ــه هم ک
و درمانــی را تهدیــد می کنــد و در ایــن میــان 
ویــروس  بــه  ابتــال  بــرای  خطــر  بیش تریــن 
 )HCV( ــی ــت س ــی )HBV(، هپاتی ــت ب هپاتی
الزم  دارد.  وجــود  ایــدز(  یــا   HIV( اچ آی وی  و 
ــروس  ــا وی ــی ب ــزان آلودگ ــه می ــت ک ــر اس ــه ذک ب
هپاتیــت بــی بــا بیش تریــن احتمــال )حــدود 

۳۰ درصــد( و ویــروس ایــدز بــا کمتریــن احتمــال 
و  دارد  قــرار  درصــد(  دهــم  هشــت  )حــدود 
ویــروس هپاتیــت ســی بــا احتمــال متوســط 
آلودگــی )بیــن ســه تــا پنــج درصــد( مابیــن ایــن 

می گیــرد. قــرار  دو 
ــوع  ــن موض ــت ای ــه اهمی ــه ب ــا توج ــروزه ب ام
راهکارهایــی پیشــگیرانه بــرای آن در نظــر گرفتــه 
شــده اســت کــه البتــه محــدود بــه بیمارســتان ها 
می باشــد و قشــر عظیمــی از کادر درمــان یعنــی 
ــامل  ــتانی را ش ــس پیش بیمارس ــای اورژان نیروه
اورژانــس  تکنســین های  نمی شــود.درحالی که 
عمومــی  محیط هــای  در  پیش بیمارســتانی 
فوریت هــای  مراقبت هــای  خطرنــاك  گاه  و 
ارائــه  بیمــاران  یــا  مصدومــان  بــه  را  پزشــکی 
می دهنــد و بــه راحتــی در تمــاس بــا کســانی 
دارای  اســت  ممکــن  کــه  می گیرنــد  قــرار 
عالمــت  بــدون  عفونــی  عوامــل  بــا  آلودگــی 
باشــند.  عفونــی  مســری  بیماری هــای  یــا 
ایــن کارکنــان عــالوه بــر قربانیــان حــوادث و 

بی خانمان هــا،  بــا  گاه  ترومــا، 
مراقبت هــای  مراکــز  ســاکنین 
بدحــال،  بیمــاران  پرســتاری، 
پرخطــر  رفتارهــای  بــا  افــراد 
تزریــق  جنســی،  پرخطــر  رفتارهــای  ماننــد 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــرف ب ــوء مص ــا س ــدر ی ــواد مخ م
صنعتــی مواجــه می شــوند کــه ممکــن اســت 
ــم  ــا عالئ ــا ب ــدون عالمــت ی دارای عفونت هــای ب

باشــند. غیراختصاصــی 
ــتانی  ــس پیش بیمارس ــان اورژان ــب کارکن اغل
در محیط هــای غیــر پیش بیمارســتانی، آمــوزش 
ــان  ــد کارکن ــا مانن ــی آن ه گاه ــذا آ ــد و ل می بینن
بیمارســتان نبــوده و شــاید از اهمیــت اقدامــات 
ــع  ــی مطل ــه خوب ــت ب ــرل عفون ــگیرانه و کنت پیش
از  دقیقــی  آمــار  هیــچ  متأســفانه  نباشــند. 
درصــد نیــدل اســتیک شــدن کارکنــان اورژانــس 
ــو  ــا در گفتگ ــدارد ام ــود ن ــتانی وج پیش بیمارس
ــئله  ــن مس ــه ای ــوان ب ــین ها می ت ــود تکنس ــا خ ب
پــی بــرد کــه ایــن اتفــاق بــرای تعــداد زیــادی از 
آن هــا رخ داده اســت و ایــن کابــوس همیشــه 

ــت. ــان اس ــراه آن هم
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در نشست روابط عمومی ها 
چه گذشت؟

گزارشی تفصیلی از نشست تخصصی 
مدیران روابط عمومی اورژانس

در میان آتش و خون
بازخوانی امدادرسانی اورژانس
 در سانحه مرگبار قطار سمنان

مرد همیشه اورژانسی
گفتگویی صمیمانه با روابط عمومی

 پرجنب وجوش یاسوج 

با اقدام سریع اورژانس قم:

پیوند دست جوان قمی
 موفقیت آمیز شد 

در اصفهان افتتاح شد:
دفتر انجمن فوریت های 

پزشکی ایران
ناشنوایان به خدمات 
اورژانس متصل شدند
راه اندازی سامانه ناشنوایان در دیسپچ 

اورژانس تهران

زمستان، اورژانس 
مونوکسیدکربن...

احیاء موفق 9 بیمار توسط تکنسین های 
کرمانشاه

همراه با زائران امام رئوف
اورژانس خراسان، آماده برای خدمت رسانی 

به زائران رضوی
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1- دست ما کوتاه و خرما بر نخیل...
ــرد. حــدود  ــداد می ک ــرما بی ــود و ســورت س ــه زمســتان ب چل
ســاعت 3 نیمــه شــب پیــج شــدیم بــه مأموریتــی تصادفــی. بــاد و 
ــپرینتر  ــز اس ــای بن ــرف پاک کن ه ــه ب ــود ک ــرده ب ــاران کاری ک ب
ــه  ــود. کورمــال مورمــال در تاریکــی جــاده خــود را ب کــم آورده ب
صحنــه تصــادف رســاندیم. موقعیــت صحنه تصــادف اصًا مناســب 
نبــود؛ بیــم ایــن داشــتم کــه تصادفــی دیگــر روی دهــد یــا حتــی 
خودمــان در تاریکــی جــاده زیــر ماشــین برویــم. از همــان ابتــدای 
ــل  ــور عوام ــرای حض ــی الزم، ب ــد از ارزیاب ــه بع ــه صحن ورود ب
پلیــس راهــور تمــاس گرفتــم؛ مأمــور 110 آدرس صحنــه تصــادف 
ــا  را گرفــت. قبــل از رســیدن مــا هــم مــردم حاضــر در صحنــه ب
ــود.  ــور نب ــس راه ــری از پلی ــا خب ــد ام ــه بودن ــاس گرفت 110 تم
بــرای اینکــه محکــم کاری کــرده باشــم بــه دیســپچ خودمــان هــم 
ــور در  ــس راه ــه حضــور پلی ــردم ک بی ســیم زدم و درخواســت ک

ــا ســریع تر برســند. ــد ت ــه کنن ــه تصــادف را رل صحن
همــکارم درگیــر مصدومیــن بــود و مــن پیگیــر حضــور پلیــس 
ــد.  راهــور. تصــادف، مصــدوم داشــت امــا شــکرخدا بدحــال نبودن
ــتیم  ــم؛ خواس ــام دادی ــن انج ــرای مصدومی ــه را ب ــات اولی اقدام
حرکــت کنیــم ســمت مرکــز درمانــی کــه ناگهــان پــدر خانــواده 
ــم  ــه ام ه ــدارم؛ زن و بچ ــتان ن ــه بیمارس ــازی ب ــن نی ــت: م گف
حال شــان خــوب اســت. حــاال از مــا اصــرار و از مصدومیــن 
انــکار. خــوب کــه فکــر کــردم دیــدم مصــدوم بیچــاره حــق دارد؛ 
نیمه شــب ماشــینش وســط جــاده برهــوت تصــادف کــرده و تمــام 
ــت:  ــاره می گف ــدوم بیچ ــت. مص ــین اس ــن ماش ــی اش در ای زندگ
ــد و کروکــی نکشــد و تکلیــف ماشــینم مشــخص  ــا پلیــس نیای ت
نشــود از این جــا تــکان نمی خــورم. بــه ظاهــر حالــش خــوب بــود 
ــه  ــه ب ــن حــال ظاهــری حســاب کــرد. ضرب ــا نمی شــد روی ای ام
ســرش وارد شــده بــود؛ ضربــه بــه ســر شــوخی بــردار نیســت. روا 
نبــود در آن نیمه شــب وســط جــاده از مصــدوم امضــاء بگیریــم و 
صحنــه را تــرک کنیــم. ضمــن اینکــه امضــای مصــدوم ضربــه بــه 
ــه اجبــار وجدان مــان و البتــه  ــدارد. ب ســر اصــًا اعتبــار قانونــی ن

ــون، در صحنــه ماندیــم و منتظــر پلیــس راهــور شــدیم. قان
ــس  ــور پلی ــرای حض ــان ب ــپچ خودم ــا 110 و دیس ــب ب مرت
ــه  ــود ک ــکلی ب ــه مش ــم چ ــم. نمی دان ــاس می گرفتی ــور تم راه
ــه  ــا در صحن ــور م ــد از حض ــه بع ــدود 70 دقیق ــیدند. ح نمی رس
تصــادف، پلیــس راهــور در صحنــه حاضــر شــد. وقتــی رســیدند 
ــت و  ــی راح ــد؛ خیل ــاده باش ــی افت ــچ اتفاق ــه هی ــگار ک انگارنه ان
ــا  ــکارم ب ــن و هم ــزارش! م ــه نوشــتن گ ــد ب ــادی شــروع کردن ع
ــم. ســر  ــده نگاه شــان می کردی ــان بازمان ــرد شــده و ده چشــم گ
تــا پایمــان خیــس آب بــاران شــده بــود؛ کانــه مــوش آب کشــیده 
ــر  ــه حاض ــه در صحن ــور ک ــرم راه ــکاران محت ــم. هم ــده بودی ش

ــال شــد. ــه انتق ــد از آن مصــدوم راضــی ب شــدند، بع
مقصــودم از ایــن خاطــره ایــن بــود کــه ای کاش تمــام 
ــک حــد اســتاندارد  ــک راســتا و در ی ــدادی در ی دســتگاه های ام
ــم  ــش می زن ــه آب و آت ــود را ب ــی خ ــن اورژانس ــی م ــند. وقت باش
ــه  ــکاران در صحن ــر هم ــم و دیگ ــادف برس ــه تص ــه صحن ــه ب ک
ــا نیــز  ــن یعنــی زحمــت و تــاش م تصــادف حاضــر نیســتند، ای
بی فایــده اســت. بــه قــول معــروف دســت مــا کوتــاه اســت و خرمــا 
ــرد. ــوان ک ــادف کاری نمی ت ــه تص ــت تنها در صحن ــل... دس ــر نخی ب
 نکتــه پایانــی و قابــل ذکــر اینکــه ورود تکنســین اورژانــس در 
ــی و ایمنــی آن تأمیــن نشــده  صحنــه تصادفــی کــه امنیــت جان
ــس  ــا تکنســین های اورژان ــی م ــی نیســت؛ یعن اســت اصــًا قانون
در صحنه هــای تصــادف قبــل از ورود پلیــس و آتش نشــانی اصــًا 
نبایــد وارد صحنــه شــویم امــا از آن جــا کــه وجــدان بچه هایمــان 
ــم و کار  ــا می زنی ــه دری ــر را نمی دهــد؛ دل ب ــل و تأخی اجــازه تعل
را انجــام می دهیــم امــا قطعــاً ادامــه ایــن وضــع شــدنی نیســت؛ 

بایــد فکــری اساســی کــرد.
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ــا در  ــوب م ــکاران خ ــی از هم ــت یک ــه گذش ــی ک در آبان ماه
اورژانــس موتــوری تهــران، در حیــن مأموریــت دچــار واژگونــی بــا 
موتورالنــس شــد و از ناحیــه ســاق پــای راســت دچــار شکســتگی 
دوبــل شــد. حقیقتــاً خــدا را شــاکریم کــه حجــم حادثــه بــاال نبــود 
و ایــن تکنســین ارزشــمند مــا آســیب جانــی ندیــد؛ البتــه آســیب 
جســمی وارده قطعــاً نیازمنــد تحمــل فشــارهای فراوانــی خواهــد 
بــود. در ایــن شــماره از نشــریه یــک پرونــده خبــری بــا موضــوع 
ــا و درد  ــده اس؛ صحبت ه ــا کار ش ــی موتورالنس ه ــت فعل وضعی
دل هــای ایــن تکنســین موتــوری مصــدوم مــا –آقــای زارعی نــژاد- 
ــه ای  ــوری تجرب ــس موت ــه اورژان ــز منعکــس شــده اســت. اینک نی
موفــق بــوده اســت شــکی نیســت؛ اینکــه توســعه نــاوگان 
موتورالنس هــا در سراســر کشــور بایــد در دســتور کار قــرار بگیــرد 
نیــز شــکی نیســت امــا بایــد ملزومــات آن هــم فراهــم شــود. بایــد 
ــردد.  ــاظ گ ــوری لح ــس موت ــعه اورژان ــتانداردهای روز در توس اس
البتــه مطلــع هســتیم کــه پیرحســین کولیونــد، سرپرســت 
اورژانــس کشــور ســفت و ســخت پیگیــر توســعه اورژانــس 
موتــوری اســت و خوشــحالیم کــه در ایــن توســعه، اســتانداردهای 
الزم مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت. امیدواریــم کــه بــا تاش هــای 
ــد و تیــم مدیریتــی دلســوز ایشــان،  ارزشــمند پیرحســین کولیون
شــاهد توســعه و رشــد اصولــی و اســتاندارد واحــد موتورالنــس در 

سراســر کشــور باشــیم.
من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست
تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

ــن اندیشــیده اید  ــه ای ــه حــال ب ــا ب ــا ت آی
ــا  ََّم ــا َفَکَأن ــْن أَْحَیاَه ــه » َو َم ــرا آی ــه چ ک
ــس  ــا در اورژان ــا« تنه ــاَس َجِمیًع ــا النَّ أَْحَی
پیش بیمارســتانی بــه کار مــی رود؟ و آیــا 
فکــر کرده ایــد کــه چــرا آرم اورژانــس 115 
نشــان ســتاره حیــات اســت؟ شــاید یکــی از 
ــه  ــد ک ــن باش ــم آن ای ــی و مه ــل اصل دالی
اورژانــس اولیــن کادر درمــان اســت کــه بــر 
ــش  ــد و نق ــور می یاب ــاران حض ــن بیم بالی
بســیار مهــم و حیاتــی را ایفــا می کنــد. 
ــوب  ــی محس ــت طای ــه وق ــی ک زمان های
ــاده و  ــاید س ــان ش ــک درم ــوند و ی می ش
ــد فــرد را از مــرگ حتمــی  کوچــک می توان
ــه  ــن لحظــات اســت ک ــد؛ در ای نجــات ده
اتفاق هــای بزرگــی رخ می دهــد و معجــزات 

بی شــماری بــه وقــوع می پیونــدد.
ــه  ــت ک ــی اس ــر از معجزات ــا پ ــای م دنی
می کنیــم.  عبــور  کنارشــان  از  بی توجــه 
ــد؛  ــری می زن ــد و تلنگ ــی می آی ــی کس گاه
ــار دیگــر  ــم و یک ب لحظــه ای مکــث می کنی
همــه چیــز را از ابتــدا مــرور می کنیــم؛ 
ــزه  ــه معج ــه چ ــویم ک ــه می ش ــازه متوج ت
ــاده اســت. ــاق افت ــا اتف ــی در دســتان م بزرگ

ــه کمک  مــا ب
ــاز داریم نی

بــه گــزارش 
ــددی،  ــد م حام
ــی  ــط عموم رواب
ــت  ــز مدیری مرک
و  حــوادث 
ی  یت هــا ر فو
پزشــکی تهــران 
جمعــه  روز  در 

12 آذرمــاه از طــرف درمانــگاه مرکــزی 
ــه خانمــی حــدوداً  ــرای کمــک ب مشــیریه ب
ــه  ــی ب ــف و بی حال ــا ضع ــه ب ــاله ک 70 س
ــت  ــود درخواس ــرده ب ــه ک ــگاه مراجع درمان
کمــک شــد و بافاصلــه یــک کــد عملیاتــی 
ــدی  ــین ها، مه ــن از تکنس ــراه دو ت ــه هم ب
بــه  رســول زاده  هوشــنگ  و  احمــدی 
درمانــگاه اعــزام شــدند. وی در ادامــه افــزود: 
ــه  ــدند ک ــق ش ــی موف ــین های اعزام تکنس
ــد و  ــاره برگردانن ــی دوب ــه زندگ ــار را ب بیم

پزشــک حاضــر در 
از  کــه  درمانــگاه 
نجــات وی ناامیــد 
ــن کار  ــود ای شــده ب
را معجــزه آفرینــش 

ــد. نامی
یک اتفاق کوچِک 

بزرگ
مـــهدی احمدی 
یکی از تکنسین های 
اعزامی به درمانــگاه 
در تشــریح ایــن مأموریــت می گویــد: 
حــدود ســاعت 19 روز جمعــه بــود کــه بــه 
درمانــگاه مشــیریه اعــزام شــدیم. وی در 
ادامــه افــزود: بــه محــض ورود بــه درمانــگاه 
بــا خیــل عظیمــی از همراهــان بیمــار 
ــر  ــت منتظ ــا عصبانی ــه ب ــدیم ک ــه ش مواج
ــی  ــا راهنمای ــره ب ــد و باألخ ــا بودن ورود م
ــاالی ســر بیمــار رســیدیم.  ــه ب مســئولین ب
احمــدی بــا اشــاره بــه وضعیــت بیمــار ادامه 

ــه  ــی ب ــف و بی حال ــا ضع ــه ب ــار ک داد: بیم
درمانــگاه مراجعــه کــرده بــود دچــار ایســت 
قلبــی و تنفســی شــده البتــه خــود پزشــک 
ــاء را  ــات احی ــه عملی ــدت 15 دقیق ــه م ب
ــوده  ــز نب ــا موفقیت آمی ــود ام ــام داده ب انج
بــرای همیــن از مــا درخواســت کمــک 
کردنــد. تکنســین فوریت هــای پزشــکی 
تهــران اظهــار داشــت: پزشــک معالــج، 
ــا  ــود ام ــداده ب ــاء را ن ــف احی ــتور توق دس
دیگــر امیــدی نداشــت کــه بیمــار برگــردد. 
ــار  ــان بیم ــه همراه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تمــام فضــای اتــاق را اشــغال کــرده بودنــد 
ــدان  ــن مســئله ســختی کار را دوچن و همی
می کــرد گفــت: مــا عملیــات احیــاء را آغــاز 
ــه  ــد از 25 دقیق ــبختانه بع ــم و خوش کردی
بیمــار بــه زندگــی دوبــاره برگشــت و مــا او 
ــه  ــارخون 11 ب ــادی و فش ــس ع ــا تنف را ب

ــم. ــل نمودی ــتان منتق بیمارس
ــدا  ــه از ابت ــک ک ــرد: پزش ــح ک وی تصری
تــا انتهــا شــاهد کار و تــاش مــا بــود وقتــی 
دیــد بیمــار برگشــته بســیار تعجــب کــرد و 
گفــت: ایــن کار یکــی از معجــزات آفرینــش 

اســت.

ــی  ــان کودک ــگار از هم ــه ان ــتند ک ــا هس بعضی ه
بــرای انجــام یــک کار خــاص ســاخته شــده اند و آینــه 
تمام نمــای آن شــغل هســتند. گویــی ذره ذره آن کار در 
ــا  ــگار تاروپودشــان را ب وجودشــان طنیــن انداختــه و ان
آن بافته انــد؛ روابــط عمومــی اورژانــس یاســوج یکــی از 
همیــن آدم هاســت. عاشــق کار در اورژانــس اســت و از 

کودکــی آرزو داشــته کــه ایــن کاره شــود.
اســمش صــادق حیــدری زاده اســت؛ بــه قــول 
ــت.  ــروف اس ــم مع ــدرزاده ه ــدر حی ــه حی ــودش ب خ
ــوش  ــهر ش ــال 61 در ش ــاه س ــن م ــومین روز اولی س
از اســتان خوزســتان بــه دنیــا آمــده اســت. تنهــا 
ــد  ــی می کن ــوج زندگ ــه در یاس ــت ک ــال اس ــت س هش
ــی  ــر نمی کن ــًا فک ــوی اص ــم کام ش ــا او ه ــر ب ــا اگ ام
کــه اهــل شــهر دیگــری اســت. تــا رســیدن بــه اینجــا 
راه پرپیچ و خمــی را پشــت ســر گذاشــته اســت. در 
دانشــگاه رشــته مهندســی بــرق را نیمــه تمــام گذاشــته 
ــی اش در  ــه دوران کودک ــق و دغدغ ــال عش ــه دنب و ب
رشــته امــداد و ســوانح ادامــه تحصیــل داده و به عنــوان 
ــه کار  ــغول ب ــهرکرد مش ــس ش ــر اورژان ــده امدادگ رانن
ــی هــم به عنــوان مســئول نظــارت یکــی از  شــده؛ مدت
شــرکت های خصوصــی تأمیــن نیــرو کار کــرده و نهایتــاً 
ــت شــرکت در  ــن فعالی ــه یافت ــا خاتم در ســال 90 و ب
ــر  ــدا مســئول دفت ــدگار می شــود. ابت شــهر یاســوج مان
رئیــس اورژانــس بــود و هم زمــان مســئولیت انبــار دارو 
ــت  ــد وق ــت و چن ــده داش ــه عه ــم ب ــزات را ه و تجهی
ــس  ــط عمومــی مرکــز اورژان ــگاه رواب بعــد هــم در جای
یاســوج قــرار گرفــت. دو ســالی هــم هســت کــه یــک 
ــت.  ــران اس ــرز مه ــوج در م ــس یاس ــت اورژان ــای ثاب پ
گفتگویــی صمیمانــه بــا وی انجــام داده ایــم کــه شــما را 

ــم. ــوت می نمایی ــدن آن دع ــه خوان ب
عمومــی  روابــط  بخــش  در  کار  »یک یک پنــج«: 

ــت؟ ــه اس چگون
و  اســت  اداره  یــک  نمــاد  عمومــی  روابــط 
اســت. سیســتم  یــک  کار  نحــوه  نشــان دهنده 

نیــروی  کــه  داشــتید  دوســت  »یک یک پنــج«: 
ــی؟ ــط عموم ــه رواب ــد ن ــی بودی عملیات

هــم  هســتم  عملیات هــا  بیشــتر  در  هــم  اآلن 
به عنــوان روابــط عمومــی و هــم بــرای کمــک بــه 
ــر کار  ــا به خاط ــم؛ تنه ــق اورژانس ــًا عاش ــا. اص نیروه
ــریع  ــش س ــم واکن ــا تی ــته از آن م ــی اش. گذش عملیات
هســتیم و همیشــه یــک آمبوالنــس ده-ده داریــم کــه 
در اختیــارم اســت و ســعی می کنــم خیلــی زود خــودم 

ــانم. ــه برس ــر صحن ــر س را ب
ــن  ــه در ای ــره ای ک ــن خاط ــج«: بهتری »یک یک پن

ســال ها داشــته اید را برایمــان بگوییــد؟
زائــران  بــه  کاری ام خدمــت  روزهــای  بهتریــن 
امام حســین )ع( و حضــرت ابالفضــل )ع( در مــرز مهــران 
اســت؛ همین طــور زایمان هــای موفــق در روزهــای 
ــخت گذر  ــای س ــه در مکان ه ــی ک ــی و عملیات های برف

انجــام می شــود.
»یک یک پنج«: از خاطرات ناراحت کننده تان هم 

بگویید.
اســت؛  بــد  از خاطــرات  پــر  نوروزهایــم  تمــام 
ــک  ــال ی ــک س ــرات. ی ــور خاط ــن ج ــاد دارم از ای زی
دختربچــه چهــار ســاله در جلــوی چشــمانم فــوت 
ــال  ــاله و س ــش س ــر ش ــک پس ــدش ی ــال بع ــد؛ س ش

ــا ســه بچــه اش جلــوی چشــمانم  قبــل هــم یــک زن ب
تمــام کردنــد امــا بدتریــن خاطــره ام چیــزی کــه باعــث 
شــد چندیــن روز بی خوابــی بــه ســرم بزنــد و تــا 
ــم  ــوز ه ــودم و هن ــان خاطر ب ــه و پریش ــا کاف مدت ه
ــم  ــش برای ــه لحظه های ــوم هم ــا رد می ش ــی از آنج وقت
زنــده می شــود عیــد پارســال بــود؛ اولیــن شــیفت کاری 
ــودم  ــوج ب ــارج از یاس ــری خ ــش کیلومت ــد و در ش عی
ــه خودکشــی مــرد جوانــی در اتــاق  کــه خبــر اقــدام ب
خرابــه ای خــارج از شــهر اعــام شــد. به ســرعت خــودم 
ــه  ــن ریخت ــرد جــوان ســرتاپایش را بنزی را رســاندم؛ م
بــود و ســه بشــکه پــر هــم دورتــادورش گذاشــته بــود. 
رفتــم و بــا او صحبــت کــردم؛ فایــده ای نداشــت گفــت 
اگــر جانــت را می خواهــی بــرو بیــرون. بــا 123 تمــاس 
گرفتــم نیامدنــد. زنــگ زدم بــه آتش نشــانی امــا انــگار 
ــدم.  ــون را در چشــم هایش می دی ــود؛ جن آخــر خــط ب
ــول  ــو و کپس ــد پت ــا می توانن ــم ت ــم گفت ــه همکاران ب
ــا در دو  ــز تنه ــد. همــه چی ــاده کنن ــق آم ــای حری اطف
دقیقــه اتفــاق افتــاد؛ کبریــت را زد و بعــد هــم خــودش 
را روی بشــکه ها انداخــت؛ آتــش زبانــه می کشــید پتــو 
را دور خــودم انداختــم و رفتــم داخــل کــه او را بیــرون 
ــم  ــا نشــد. همیشــه خــودم را مقصــر می دان ــاورم ام بی
و  می رســیدم  زودتــر  بایــد  می گفتــم  خــودم  بــا 

ــی دادم. ــش م نجات
ــری در  ــه تغیی ــس چ ــج«: کار در اورژان »یک یک پن

رونــد زندگــی شــما داشــته اســت؟
ــم  ــی معل ــال 87 اتفاق ــه س ــم ک ــن را بگوی اول ای
دوران ابتدایــی ام را دیــدم؛ گفــت باألخــره بــه آرزویــت 
رســیدی البتــه خــودم فرامــوش کــرده بــودم می گفــت: 
ــده اینکــه  ــو مان ــم از ت ــه در ذهن یکــی از انشــاهایی ک
نوشــته بــودی دوســت دارم در آینــده راننــده آمبوالنس 

شــوم. در اورژانــس واقعــاً بــه ایــن حــرف رســیدم کــه 
ــرای  ــت ب ــر اس ــا نزدیک ت ــه م ــردن ب ــرگ از رگ گ م
ــد کســی از دســتم  ــم نمی خواه ــم اصــًا دل ــن ه همی
ــده  ــت ش ــی ناراح ــم کس ــر بفهم ــد و اگ ــور باش دلخ
حتمــاً از دلــش درمــی آورم حتــی اگــر مقصــر نباشــم.
هــم  مــردم  از  شــده  تابه حــال  »یک یک پنــج«: 

ــد؟ ــی کنی ــان نظرخواه ــاره کارهایت درب
بلــه؛ اتفاقــاً بعضــی وقت هــا هــم بــا مــردم صحبــت 
ــت  ــک مأموری ــم ی ــار رفت ــت یک ب ــادم اس ــم؛ ی می کن
کــه حاضــران خیلــی داد و بیــداد می کردنــد مــن 
هــم گذاشــتم حرف شــان تمــام شــود و بعــد از آن هــا 
خواســتم چنــد دقیقــه هــم بــه حرف هــای مــن گــوش 
ــد. پرســیدم اهــل کجــا هســتید؟ گفتنــد همیــن  دهن
ــادف  ــوس تص ــک اتوب ــنیده اید ی ــا ش ــیدم آی ــا، پرس ج
ــان  ــه نظرت ــم ب ــه. گفت ــت بل ــی گف ــت؟ یک ــرده اس ک
چنــد تــا آمبوالنــس بــرای آنجــا الزم اســت؟ گفتنــد 20 
تــا هــم کــم اســت. گفتــم خــدا خیرتــان دهــد؛ تمــام 
ــد  ــا رفته ان ــه آنج ــک ب ــرای کم ــراف ب ــای اط پایگاه ه
و مــن هــم در بیمارســتان بــودم کــه مأموریــت را 
ــا  ــتان ت ــد از بیمارس ــما بگویی ــاال ش ــد. ح ــام کردن اع
اینجــا چنــد دقیقــه راه اســت؟ یکــی گفــت 40 دقیقــه 
ــن در  ــم م ــا گفت ــه آن ه ــه؛ ب ــت 25 دقیق ــری گف دیگ
ــما  ــون ش ــیدم و چ ــا رس ــه اینج ــه ب ــرض 12 دقیق ع
ــت.  ــدی می گذش ــان به کن ــان برایت ــد زم ــر بودی منتظ
ــت. ــازی الزم اس ــرای فرهنگ س ــا ب ــن کاره ــی ای گاه

مهــران  مــرز  در  حضورتــان  از  »یک یک پنــج«: 
بگوییــد؛ از کــی مســتقر شــدید و چــه کارهایــی انجــام 

می دادیــد؟
ــم؛  ــروع کردی ــم و ش ــا بودی ــان آن ج ــا از 20 آب م
ــا  ــدا ب ــد. ابت ــان آمدن ــوالً از 23 آب ــز معم ــه مراک بقی

عملیات هــا  بــرای  دوســتان  از  نفــر  دو  همــکاری 
بیمارانــی  بعــد هــم می رفتیــم  اعــزام می شــدیم، 
را کــه از عــراق می آمدنــد را تحویــل می گرفتیــم و 
ــا،  ــیم بندی نیروه ــاندیم. تقس ــتان می رس ــه بیمارس ب
ــا  ــزام بیمــار هــم ب ــرای اع ــا ب ــزات و هماهنگی ه تجهی

ــود. ــا ب م
»یک یک پنج«: سال قبل هم حضور داشتید؟

ــه در  ــی ک ــا زمان ــودم و ت ــم ب ــل ه ــال قب ــه س بل
ــر  ــی اگ ــی روم حت ــم م ــده باش ــتم و زن ــس هس اورژان

ــرم. ــوق بگی ــدون حق ــی ب ــده مرخص ش
ــط  ــما رواب ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ــج«: ب »یک یک پن

ــان نبــود؟ ــرای رفتن ت ــد مشــکلی ب عمومــی بودی
ــم، چــم و خــم  ــه؛ چــون ســال قبــل آن جــا بودی ن
ــم  ــا ه ــای آن ج ــا مکان ه ــم و ب ــد بودی کار را بل
آشــنایی داشــتیم آقــای پــوران فــر- رئیــس مرکــز 

ــد. اورژانــس یاســوج- موافقــت کردن
»یک یک پنــج«: یــک جملــه دربــاره کار در 

ــد. ــران بگویی ــرز مه م
هیــچ کاری نکردیــم و اگــر چیــزی هــم بــوده 

بــه عشــق آقــا ابالفضــل )ع( بــوده.
ــان  ــه خودت ــد ب ــر بخواهی ــج«: اگ »یک یک پن

ــد؟ ــد می دهی ــد چن ــره بدهی نم
در ایــن چنــد ســالی کــه در اورژانــس مشــغول 
بــودم همیشــه آمــاده خدمــت بــوده ام و در خــارج 
ــن  ــم روش ــه موبایل ــم همیش ــیفت کاری ه از ش
اســت. همکارانــم می گوینــد کاش چنــد تــا مثــل 
ــت  ــا واقعی ــم این ه ــود؛ نمی دان ــس ب ــو در اورژان ت
اســت یــا تعــارف امــا نمی توانــم بــه خــودم نمــره 

بدهــم؛ به نظــرم دیگــران بایــد نمــره دهنــد.

مرد همیــشه اورژانــسی
گفتگویی صمیمانه با روابط عمومی پرجنب و جوش یاسوج

ــی  ــدن تعطیل ــح و گذران ــام تعطیــل کــه مــردم ســرگرِم تفری ــام عیــد، روزهــای جمعــه و ای ــدان؛ شــب، روز، نیمه شــب، ای ــه، از همســر، از فرزن پرســتار از خان
خودشــان هســتند، دور اســت. پرســتار نمی توانــد بیمــار و بیمارســتان را رهــا کنــد؛ بــه ایــن مســائل بایــد توجــه شــود. کار ســخت، وقــت نشناســی، همیشــه 
حاضــر بــودن، جــدای از محیــط زندگــی، ســختی کار را مضاعــف می کنــد. بــه نظــر مــن همــه  مــردم مــا و همــه  کســانی کــه بــه سرنوشــت بیمــاران و بــه ســالمت 
ــواری آن را  ــتار و دش ــت کار پرس ــد اهمی ــه بای ــگ جامع ــد. فرهن ــان بدهن ــت نش ــت و اهمی ــه و محب ــتار توج ــر پرس ــه قش ــتی ب ــد، بایس ــت می دهن ــور اهمی کش

بشناســد. مایلــم هــم آحــاد مــردم و هــم مســئوالن در حــد مقــدورات دولتــی بــه آن توجــه کننــد و از ایــن زاویــه بــه موضــوع نــگاه کننــد.

سخن رهبری

سرمقاله

عباس نظریان |||||||||||||||||||||||||||||||||||     
سردبیر

معـــجزه آفریـــنش
روایتی از یک عملیات احیاء موفق
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مواجهه کارکنان اورژانس با صحنه های جرم
ــر  ــز ب ــغ تی ــد تی ــه مانن ــم ک ــم و مبه ــائل مه ــی از مس یک
شــاهرگ تکنســین اورژانــس 115 در کشــور قــرار دارد و تــا 
ــته  ــازی آن برداش ــع و شفاف س ــرای رف ــر ب ــی مؤث ــروز گام ــه ام ب
ــه و حواشــی  ــا صحن ــه تکنســین ب ــوه مواجه نشــده؛ موضــوع نح
مربــوط بــه صحنــه جــرم، فــوت، تصادفــات جرحــی و مصدومیــن 
در حیــن کار اســت؛ هماهنگی هــای ضعیــف بیــن بخشــی و توقــع 
ــی  ــرح حواش ــین در ش ــی از تکنس ــی و انتظام ــوزه قضای ــاد ح زی
مأموریت هــا، عــدم توجــه بــه آمــوزش تکنســین عملیاتــی و عــدم 
ارســال دســتورالعمل های شــفاف مبتنــی بــر قانــون، موجــب بــروز 
مشــکات زیــادی شــده اســت؛ به خصــوص در حــوادث منجــر بــه 
تصادفــات کــه تیــم اورژانــس 115 معمــوالً به عنــوان اولیــن گــروه 
ــدام  ــی، اق ــه ذات ــاس وظیف ــند و براس ــه می رس ــل حادث ــه مح ب
ــرار  ــود ق ــت کار خ ــدوم را اولوی ــه مص ــی ب ــیدگی درمان ــه رس ب
ــی بارهــا مشــاهده می شــود کــه در ســیر رســیدگی  ــد ول می دهن
ــاب  ــی، ارب ــروی انتظام ــی و نی ــده توســط سیســتم قضای ــه پرون ب
رجــوع پرونــده بــا داشــتن نامــه کتبــی و یــا درخواســت شــفاهی 
بــه مراکــز ســتادی و عملیاتــی مراجعــه و درخواســت و تغییــر در 
ــت  ــی، دریاف ــرای کروک ــم استشــهاد ب ــا تنظی ــت و ی ــرم مأموری ف
ــماره  ــردی، ش ــخصات ف ــر در مش ــادف، تغیی ــی تص ــات فن جزئی
ــوارد  ــن م ــال ای ــین و امث ــق سرنش ــن دقی ــودرو، تعیی ــاک خ پ
ــس 115  ــین های اورژان ــه تکنس ــد. درصورتی ک ــت می کن درخواس
ــوع آن  ــی وق ــاهد اصل ــیده اند و ش ــل رس ــه مح ــه ب ــد از حادث بع
ــر در مســتندات  ــا تغیی ــدی و ی ــر بع ــه اظهارنظ نیســتند و هرگون
ــرای  ــی ب ــئولیت های قانون ــکات و مس ــروز مش ــب ب ــه موج اولی
سیســتم و تکنســین می گــردد. موضوعــی کــه بــه آن توجــه 
ــور  ــی در حض ــروی انتظام ــی نی ــی و عملیات ــه قانون ــده وظیف نش
ــه  ــات جرحــی ک ــد تصادف ــع در محــل حــوادث اســت مانن به موق
ــا  ــس راه و ی ــور، پلی ــاری کش ــن ج ــی و قوانی ــون علم ــق مت مطاب
راهــور قبــل از حادثــه در محــل حاضــر شــده و نســبت بــه حفــظ 

ــد. ــدام نماین ــدادی اق ــای ام ــرای ســایر نیروه ــت ب امنی
ــاوت  ــای متف ــا صحنه ه ــس 115 ب ــر در اورژان ــت دیگ  از جه
جــرم و قتــل مواجــه هســتیم کــه مطابــق دســتورالعمل های 
کاری در حــوزه فوریت هــای پزشــکی فقــط در چنــد مــورد خــاص 
ماننــد جــدا شــدن ســر از بــدن، لــه شــدگی ســر، جمــود نعشــی 
می تــوان بعــد از بررســی، مــورد را فــوت قطعــی اعــام کــرد و در 
ــرار داده  ــده پزشــک ق ــر عه ــی ب ــه قانون ــن وظیف ــوارد ای ــایر م س
ــه  ــر در صحن ــکاران حاض ــل، هم ــای قت ــت. در صحنه ه ــده اس ش
دچــار ســردرگمی و ابهــام می شــوند کــه آیــا بایــد عملیــات 
ــوع را  ــرم، موض ــه ج ــظ صحن ــا حف ــا ب ــد و ی ــروع کنن CPR را ش
ــرای  ــی الزم ب ــا هماهنگ ــرده ت ــانی ک ــام، اطاع رس ــز پی ــه مرک ب
حضــور عوامــل انتظامــی انجــام شــود و بعــد از آن نیــز تکنســین 
ــس  ــده شــده و آمبوالن ــاعت ها توســط قاضــی کشــیک فراخوان س
ــا ســؤاالت و ابهامــات صحنــه پایــان  پایــگاه غیرفعــال می گــردد ت
ــیفت  ــاعات غیرش ــکاران در س ــز هم ــد نی ــای بع ــد. در روزه برس
ــخصی در  ــیله ش ــا وس ــون ب ــب تاکن ــر مناس ــظ تدابی ــدون حف ب
ــس  ــه لحــاظ فنــی، اورژان دادگاه حاضــر می شــوند درصورتی کــه ب
ــرای  ــت. ب ــوده اس ــوع ب ــر موض ــه نظاره گ ــد لحظ ــرای چن ــا ب تنه
ــط  ــاعت توس ــدت 12 س ــه م ــکاران ب ــال 1391 هم ــال در س مث
ــاله  ــردی 23 س ــرا ف ــه چ ــدند ک ــت ش ــیک بازداش ــی کش قاض
ــات  ــا اقدام ــده را ب ــوت ش ــی ف ــزاع و چاقوخوردگ ــن ن ــه درحی ک
کامــل CPR بــه بیمارســتان منتقــل کرده انــد و یــا ســؤاالت 
زیــادی ماننــد اینکــه نوشــتن پــاک، نــوع و رنــگ خــودرو وظیفــه 
تکنســین اورژانــس اســت و اگــر اشــتباهی صــورت گیــرد، تبعــات 
آن چــه خواهــد بــود؟ و در مــوارد دارزدگــی فــرد را بایــد از محــل 
ــه  ــوع حادث ــد از وق ــا بع ــرد و ی ــروع ک ــن آورده و CPR را ش پایی
ــه توســط  ــنیده ها و حواشــی صحن ــت ش ــیم ثب ــه محــل می رس ب
تکنســین فوریت هــای پزشــکی قانونــی و قابــل اســتناد اســت و یــا 
ــا  ــا و بیمه ه ــا، دادگاه ه ــتعامات کانتری ه ــه اس ــد ب ــه بای چگون
پاســخ فنــی ارســال کــرد تــا تبعــات بعــدی ایجــاد نکنــد؟ بــرای 
مثــال مصــدوم حادثــه مشــخصات فــردی را به صــورت کاذب اعــام 
ــرای اســتفاده  ــا ب می کنــد و بعــد از شــروع رســیدگی قضایــی و ی
ــه  ــس مراجع ــگاه و اداره اورژان ــه پای ــتان ب ــاده 92 در بیمارس از م
ــا  ــه ت ــد درصورتی ک ــخصات را می کنن ــض مش ــت تعوی و درخواس
ــا  ــت. ب ــده اس ــال نش ــه و ارس ــخص تهی ــتورالعمل مش ــروز دس ام
ــاران  ــه بیم ــک ب ــس 115 در کم ــی اورژان ــه ذات ــه وظیف ــه ب توج
و مصدومیــن و بــا اشــاره بــه موضوعــات مختلــف و حواشــی 
مأموریت هــا، اورژانــس 115 در حــوادث ترافیکــی، بحران هــا، 
ــش  ــوارد چال ــن م ــد ای ــل و مانن ــکوک، قت ــوت مش ــای ف صحنه ه
ــی  ــردد ط ــنهاد می گ ــت. پیش ــکاران اس ــه هم ــرای هم ــزرگ ب ب
ــه،  ــوه قضایی ــوت از ق ــا دع ــازمانی ب ــن س ــترک بی ــه ای مش جلس
نیــروی انتظامــی، امــور حقوقــی وزارت متبــوع، نماینــده بیمه هــا 
ــه  ــاد کمیت ــا ایج ــا ب ــور و ی ــطح کش ــان در س ــرات کارشناس و نظ
حقوقــی در مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
ــتورالعمل های  ــاغ دس ــه و اب ــا تهی ــی و ب ــوع بررس ــور، موض کش
ــای  ــا برخورده ــول و ی ــته های غیرمعق ــفاف از خواس ــی و ش قانون
ســلیقه ای جلوگیــری گــردد تــا بــروز مشــکات قضایــی و انتظامــی 

ــع شــود. ــرای تکنســین رف ب

ــاله  ــردی 40 س ــق م ــاء موف ــرقی از احی ــتان آذربایجان ش ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــر رواب ــادی نیا، مدی ــد ش وحی
ــر ایســت قلبــی تنفســی آقــای 40  ــا اورژانــس اهــر مبنــی ب خبــر داد و گفــت: ســاعت 13 و 15 دقیقــه ظهــر روز شــنبه، ششــم آذرمــاه طــی تمــاس ب
ســاله بــه دنبــال تزریــق سفتریاکســون ســریعاً آمبوالنــس پایــگاه اهــر اعــزام و در کمتــر از چهــار دقیقــه در محــل حاضــر شــد. شــادی نیا در ادامــه افــزود: 
کارشناســان اعزامــی اورژانــس بــا توجــه بــه وضعیــت بیمــار، بی درنــگ اقدامــات احیــاء قلبــی ریــوی پیشــرفته را شــروع کردنــد. مدیــر روابــط عمومــی 
اورژانــس تبریــز بیــان کــرد: خوشــبختانه اقدامــات احیــاء مثمــر ثمــر واقــع شــد و بیمــار تحــت مراقبــت پزشــکی جهــت بســتری در بخــش مراقبت هــای 

ویــژه بیمارســتان باقرالعلــوم )ع( اهــر بــه ایــن مرکــز انتقــال یافــت.

محمد علیشاهی ||||||||||||||||||||||||||||||||     

کارشناس نظارت و بازرسی اورژانس مشهد

دیدگاه

...ادامه از صفحه 1
کابوســی به نام نیدل استیک

اســتیک  نیــدل  فــرد  کــه  لحظــه ای  از 
آســیب های  انــواع  معــرض  در  می شــود 
جســمی و روحــی قــرار می گیــرد کــه ایــن 
عــوارض روحــی می توانــد بســیار شــدیدتر 
از عــوارض جســمی آن باشــد. کارکنــان در 
هیجانــات  و  اســترس ها  آســیب،  خــالل 
کــه  می کننــد  تجربــه  را  فراوانــی  روحــی 
محــض  بــه  نیســتند.  اندازه گیــری  قابــل 
ــرب،  ــکار مخ ــیل اف ــدن س ــتیک ش ــدل اس نی
ذهــن فــرد را مــورد هجــوم قــرار داده و تــا 
ــرد  ــش ف ــه  آزمای ــدن نتیج ــخص ش ــان مش زم
نیســت.  امــان  در  روحــی  آســیب های  از 
افســردگی و گوشــه گیری از نتایــج روحــی 

می باشــد.  شــدن  اســتیک  نیــدل 
زمانــی  می گویــد:  تکنســین ها  از  یکــی 

کــه بــرای امدادرســانی 
مصــدوم  یــک  بــه 
حادثــه  یــک  در  کــه 
دچــار  تصــادف 
ــده  ــدید ش ــای ش تروم
می شــود  عــازم  بــود 
ازدحــام  دلیــل  بــه 
اســترس  و  جمعیــت 
نیدلینــگ  فــراوان 

روز  چنــد  می شــود. 

بعــد کــه بــه بیمارســتان مراجعــه می کنــد 
آی  اچ  بــه  مصــدوم  کــه  می شــود  متوجــه 
ــواردی  ــه م ــت. البت ــال اس ــت مبت وی و هپاتی
بســیاری هــم وجــود دارد کــه حتــی بــا وجــود 
تهدیــد  را  فــرد  خطــری  شــدن،  نیدلینــگ 
نمی کنــد امــا شــاید همــه بــه ایــن میــزان 

نباشــند. خوش شــانس 
چند نکته قابل تأمل

در  اساســی  و  مهــم  نکتــه  چندیــن 
نیدلینــگ  تکنســین های  صحبت هــای 
شــده وجــود دارد: اواًل خیلــی از تکنســین ها 
ــن  ــر در حی ــه اگ ــد ک ــئله را نمی دانن ــن مس ای
عملیــات نیدلینــگ می شــوند بایــد حتمــًا 
ــن  ــل همی ــد مث ــزارش دهن ــتان گ ــه بیمارس ب
مــوردی کــه در بــاال ذکــر شــد؛ اگــر ایــن 
شــخص در حیــن مراجعــه بــه بیمارســتان 
معلــوم  نمی شــد  مســئله  ایــن  متوجــه 
اتفاقــات  چــه  نبــود 
گریبان گیــر  شــومی 
و  خانــواده اش  و  او 
ــن  ــد؛ ای ــه می ش جامع
اســت  معنــا  بدیــن 
تکنســین ها  کــه 
آمــوزش  یــک  تحــت 
قــرار  و کامــل  جامــع 
بایــد  کــه  نگرفته انــد 
ــام  ــی را انج ــه اقدامات ــواردی چ ــن م در چنی

دهنــد.
دومــًا هیــچ پروتــکل مشــخصی بــرای ایــن 
اتفــاق وجــود نــدارد. هیــچ مرجــع و نهــاد 

ــرای پیگیــری آن تعریــف نشــده  مشــخصی ب
اســت. آیــا نبایــد جایــی وجــود داشــته باشــد 
کــه در صــورت قــرار گرفتــن فــرد در وضعیــت 
ــه  ــتابد و از هم ــاری او بش ــه ی ــز ب مخاطره آمی
ســنگین  هزینه هــای  تأمیــن  در  مهم تــر 
درمانــی در صــورت احتمــال ابتــال، از آن هــا 
ــاید  ــهرها ش ــی از ش ــد. در برخ ــت کنن حمای
داشــته  وجــود  بیمارســتان ها  در  افــرادی 
این گونــه  دلســوزی  روی  از  کــه  باشــند 
افــراد را راهنمایــی کننــد امــا ایــن اتفــاق در 

نمی افتــد. همه جــا 

گام هایی برای پیشگیری
از وســایل  یــا حــذف اســتفاده  کاهــش 
ممکــن  کــه  آن جــا  تــا  برنــده  و  نوک تیــز 
اداری  کنترل هــای  مهندســی  اســت، 
کافــی،  منبــع  ارائــه  و  آمــوزش  جملــه  از 
اســتفاده از ابــزار )به جــای انگشــتان دســت( 
ــردن  ــت ک ــه دس ــت ب ــتن از دس و دوری جس
ــژه  ــه وی ــاط ب ــده و احتی ــز و برن ــزار نوک تی اب
در  ســوزن  درپــوش  گذاشــتن  و  برداشــتن 
ســرنگ کــه یکــی از مهم تریــن دلیل هــای 
ــای  ــه گام ه ــت ازجمل ــوزن هس ــر س ــم س زخ
پیشــگیرانه ای اســت کــه بــه ایــن نیروهــا 
خط مشــی های  می شــود.  پیشــنهاد 
مــورد  اســتاندارد عملکــرد در  و  بهداشــتی 
ســرنگ ها  درپــوش  گذاشــتن  و  برداشــتن 
را  روش  ایمن تریــن  و  بهتریــن  همــواره 
در  می دهــد.  قــرار  کارکنــان  روی  پیــش 
ســالمت  و  بیمارســتانی  بخش هــای  تمــام 
ظــروف  و  باکــس  ســیفتی  بهداشــت  و 
جمــع آوری پســماندهای تیــز و برنــده ماننــد 
ــند و  ــده باش ــرار داده ش ــد ق ــوزن و ... بای س
ــزار  ــه اب ــرار دادن هم ــه ق ــف ب ــان موظ کارکن
ــن جعبه هــا  ــده دورانداختنــی در ای ــز و برن تی
ــتیک  ــس پالس ــا از جن ــا ی ــده اند. جعبه ه ش
درجــه یــک و یــا فلــزی و بــا محــل ویــژه جهت 
قــالب کــردن ســوزن از ســرنگ جهــت جــدا 
نمــودن آن هســتند. در بیشــتر کشــورهای 
ــان  ــت کارکن ــی و حرک ــز جابجای ــرفته نی پیش
بــدون  ســرنگ  بــا  بهداشــتی  پزشــکی- 
ــتوجب  ــده و مس ــوب ش ــرم محس ــوش ج درپ

می باشــد. اداری  ســنگین  جزاهــای 
حادثه خبر نمی کند

در  پیش بیمارســتانی  اورژانــس  کارکنــان 
جامعــه  در  پزشــکی  مراقبت هــای  خــط  اولیــن 
قــرار دارنــد؛ لــذا در خطــر باالیــی از تمــاس و 
ــت  ــن اس ــه ممک ــتند ک ــی هس ــا بیماران ــه ب مواجه
ــای  ــت، بیماری ه ــدون عالم ــای ب دارای عفونت ه
داده  تشــخیص  یــا  شــده  شــناخته  عالمتــی 
نشــده، هســتند. ایــن نکتــه اهمیــت بیشــتری 
پیــدا می کنــد وقتــی می بینیــم کــه ایــن کارکنــان 
ــز  ــا مراک ــر ب ــوی دیگ ــه و از س ــا جامع ــو ب از یک س
درمانــی و بیمارســتان ها در تمــاس هســتند و ایــن 
ارتبــاط می توانــد منجــر بــه انتقــال بیماری هــا 
ــل  ــال عام ــا انتق ــی و ی ــز درمان ــه مراک ــه ب از جامع
ــود.  ــه ش ــه جامع ــتانی ب ــاوم بیمارس ــری و مق مس
ایــن  زمانــی کــه  انتقــال حتــی  ایــن زنجیــره 
ــت کاری  ــد نوب ــا چن ــک ی ــد از ی ــان بع کارکن
ــد و  ــاز می  گردن ــود ب ــواده خ ــوش خان ــه آغ ب
ــر باشــند.  ــد در انتشــار بیمــاری مؤث می توانن
ــان  ــا کارکن ــه ب ــان در مقایس ــن کارکن ــذا ای ل
و  اســتعداد  نظــر کــه  ایــن  از  بیمارســتانی 
ــری را  ــل مس ــه عوام ــدن ب ــوده ش ــت آل قابلی
ــد،  ــه دارن ــم در جامع ــتان و ه ــم در بیمارس ه
ــک  ــد ی ــن بای ــتند؛ بنابرای ــرد هس منحصربه ف
برنامــه جامــع و منســجم بــرای ایــن گــروه از 
ــای  ــم آموزش ه ــه ه ــت ک ــی داش کادر درمان
ــه  ــئله ب ــن مس ــا ای ــه ب ــگام مواجه الزم در هن
آن هــا داده شــود و هــم یــک پروتــکل ثابــت و 

ــود. ــن نم ــن را تدوی معی

هیچ پروتکل مشخصی برای این 
اتفاق وجود ندارد. هیچ مرجع و نهاد 
مشخصی برای پیگیری آن تعریف 
نشده است. آیا نباید جایی وجود 

داشته باشد که در صورت قرار گرفتن 
فرد در وضعیت مخاطره آمیز به یاری 
او بشتابد و از همه مهم تر در تأمین 

هزینه های سنگین درمانی در صورت 
احتمال ابتال، از آن ها حمایت کنند؟

متأسفانه هیچ آمار دقیقی از درصد 
نیدل استیک شدن کارکنان اورژانس 
پیش بیمارستانی وجود ندارد اما در 
گفتگو با خود تکنسین ها می توان به 
این مسئله پی برد که این اتفاق برای 
تعداد زیادی از آن ها رخ داده است و 
این کابوس همیشه همراه آنان است.

به مناسبت 11 آذر روز جهــــانی ایـــدز

ایـدز در کمیـن تکنسیـن های اورژانس
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ــع  ــر مســئول نشــریه توســعه مناب ــزل، مدی صنعتــی ســایپا دی
ــران  ــی ای ــروه صنعت ــاز گ ــب امتی ــودرو )صاح ــران خ ــانی ای انس
ــاک  ــیای پ ــان آس ــرکت ارمغ ــل ش ــر عام ــزل( و مدی ــودرو دی خ
)حــوزه فعالیــت در امــور شــهرداری، محــل فعالیــت در شــهرداری 

ــود دارد. ــی خ ــی و مدیریت ــه اجرای ــران( را در کارنام ته
ساختار مدیریتی فعلی اورژانس فرسوده است

را  بــا »یک یک پنــج« خــود  گفتگــو  در  بهــزاد خســروی، 
این  گونــه معرفــی کــرد: تحصیاتــم در حــوزه تخصصــی مدیریــت 
ــروه  ــم در گ ــی ه ــت. تجربیات ــع اس ــعه مناب ــتراتژیک و توس اس
صنعتــی ایــران خــودرو، ســایپا و وزارت تعــاون دارم؛ همچنیــن در 
ــای  ــته ام. پروژه ه ــس داش ــم تدری ــی ه ــه طباطبای ــگاه عام دانش
ــزی  ــور برنامه ری ــاختار و ام ــی س ــه طراح ــم در زمین ــادی ه زی

ــام داده ام. انج
ــا  ــد: ب ــس می گوی ــی اورژان ــاختار فعل ــریح س ــروی در تش خس
توجــه بــه اینکــه ســاختار اورژانــس فعلــی یــک ســاختاری اســت 
کــه چندیــن ســال از عمــرش می گــذرد و بــا توجــه بــه توقعــات 
و انتظاراتــی کــه مــردم و جامعــه از اورژانــس کشــور دارنــد، تغییــر 
ــا  ــته ایم ت ــی را گذاش ــدف اصل ــا ه ــت. م ــته اس ــی نداش آن چنان
چــارت ســازمانی اورژانــس کشــور را در حــد آن ســازمان تعریــف 
ــت  ــب اس ــال تصوی ــم در ح ــق ه ــیون تلفی ــه در کمیس ــده ک ش
برســانیم. در ایــن راســتا مشــاور راهبــردی و برنامه ریــزی ریاســت 
ــت:  ــود گف ــای خ ــاد فعالیت ه ــوص ابع ــور درخص ــس کش اورژان
ــه  ــور ک ــاختار اســت. همان ط ــن موضــوع، بحــث طراحــی س اولی
ــارات  ــات و انتظ ــوی توقع ــود، جواب گ ــاختار موج مســتحضرید س
اورژانــس کشــور نیســت. از نظــر اصــول طراحــی ســاختار، وحــدت 
ــئولیت  ــار و مس ــب اختی ــل تناس ــازی، اص ــل همگن س ــه، اص روی
ــه  ــس کشــور ب ــه در حــال حاضــر در اورژان ــی هســتند ک از اصول
ــه  ــده ک ــث ش ــوارد باع ــن م ــم و همی ــا را نمی بینی ــتی آن ه درس

ــرد. ــرار گی ــعاع ق ــور، تحت الش ــس کش ــرد اورژان عملک
به دنبال طراحی کردن یک چارچوب جدید هستیم

خســروی در ادامــه افــزود: بــرای اینکــه عملکــرد اورژانــس 
ــن  ــر ای ــده را ب ــانیم، قاع ــوب برس ــد مطل ــه ح ــور را ب کش
ــوب  ــک چارچ ــردن ی ــی ک ــال طراح ــه دنب ــه ب ــتیم ک گذاش
ــس کشــور  ــازمان اورژان ــرای س ــازمانی ب ــب س ــد در قال جدی
ــا  ــس، م ــدن اورژان ــازمانی ش ــا س ــان ب ــه هم زم ــیم ک باش
ــارت  ــر چ ــت از زی ــه الزم اس ــیماتی را ک ــارت و تقس ــم چ ه
ــم  ــام دهی ــن انج ــو احس ــه نح ــارت را ب ــا رأس چ ــه ت گرفت
ــه محــض رســیدن  ــا ب ــا هم زمــان باشــد و عقــب نمانیــم ت ت
مصوبــه ســازمان شــدن اورژانــس، هم زمــان کار را انجــام داده 

باشــیم.
فعلــی  برنامه ریزی هــای  مــورد  در  خســروی  بهــزاد 
ــی  ــال بررس ــه ح ــا ب ــور ت ــس کش ــه از اورژان ــد: آنچ می گوی
مــدت،  کوتــاه  برنامه ریزی هــای  متأســفانه  کردیــم، 
ــود.  ــرای اورژانــس تعریــف نشــده ب میان مــدت و بلندمــدت ب
ــه  ــی ک ــا حوادث ــب ب ــوالً متناس ــم معم ــل ه ــن دلی ــه همی ب
پیــش می آیــد، اورژانــس کشــور از خــود واکنــش نشــان داده 
ــذا و  ــازمان غ ــل س ــازمان ها مث ــه س ــه بقی اســت درصورتی ک
ــا 1405  ــق 1400 ی ــا اف ــزی ب ــودش برنامه ری ــرای خ دارو ب
ــه در  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــر دارن ــای دورت ــا افق ه و ی
اورژانــس فعلــی، بــه دلیــل فقــدان مجموعــه مدیریتــی، ایــن 
ــور  ــده را چط ــه آین ــم. اینک ــا را نداری ــدل از برنامه ریزی ه م
ببینیــم، چطــور بــه آن برســیم و الگوبرداری هــای مــا از 
ــی  ــه و مل ــطح منطق ــف در س ــورهای مختل ــس در کش اورژان
و همچنیــن تعامــل بیــن اورژانــس و ســایر ســازمان های 
ــط و همــکار مثــل ســتاد مدیریــت بحــران، هال احمــر  ذیرب
و  دیده ایــم  هــم  را  فقــدان  ایــن  دیگــر  ســازمان های  و 
امیدواریــم در ایــن قالــب هــم برنامه ریزی هــای درســتی 
انجــام دهیــم کــه بتوانیــم بــر اســاس مصوبــات و ایــن 

برنامه ریزی هــا، اورژانــس کشــور را جلــو ببریــم.
ــگاه مدیریــت راهبــردی در ســازمان اورژانــس کشــور  جای

کجاســت؟
بهــزاد خســروی در خصــوص جایــگاه آینــده امــور راهبردی 
و برنامه ریــزی در ســازمان آینــده اورژانــس کشــور گفــت: در 
ایــن مــورد بحــث زیــادی نشــده؛ بحــث اول ایــن بــود کــه در 
قالــب مشــاور بــودن ایــن ســاختار را انجــام دهیــم و رویکــرد 
علمــی بــه بحــث برنامه ریــزی بــرای مراکــز اورژانــس کشــور 
ــس  ــازمان اورژان ــی در س ــور عنوان ــه این ط ــا اینک ــم ام بدهی
آینــده ببینیــم هنــوز جمع بنــدی نهایــی انجــام نشــده اســت 

کــه اگــر الزم باشــد، قطعــاً ایــن کار انجــام خواهــد شــد.
ــأن  ــوص ش ــش در خص ــای صحبت های ــروی در انته خس
ــس  ــه اورژان ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــس گف ــگاه اورژان و جای
کشــور، پیشــانی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــم  ــت می خواهی ــه از وزارت بهداش ــه ای ک ــد  اولی ــت و دی اس
نشــان دهیــم در فوریت هــای پزشــکی نمــود پیــدا می کنــد؛ 
مــن از مســئولین می خواهــم کــه بــه جــد کمــک کننــد کــه 
موضــوع اورژانــس کشــور را بــا توجــه بــه رســالتی کــه دارد، 
در حــد و شــأن و منزلــت خــودش ببینیــم کــه قطعــاً چنیــن 
ــدات  ــد و تأکی ــین کولیون ــا ورود پیرحس ــه ب ــد ک ــد ش خواه
وزیــر بهداشــت روی ایــن مســئله، فکــر می کنــم ایــن اتفــاق 
ــل  ــن موفقیــت نائ ــه ای ــم هرچــه ســریع تر ب ــد. امیدواری بیفت
شــویم کــه در قالــب ســازمان شــدن اورژانــس، بــه آن اهدافــی 

ــیم. ــم، برس ــر گرفته ای ــش در نظ ــه برای ک

اورژانــس گیــان، در مأموریتــی ســخت و نفس گیــر، 
ــه  ــه اتمــام رســاند. ب ــرف و کــوالک را ب ــق در ب ــاء موف احی
گــزارش »یک یک پنــج« بــا تماســی کــه در ســاعت 11و50 
ــه  ــس گرفت ــا اورژان ــاری ب ــال ج ــاه س ــه روز 25 آذرم دقیق
ــین های  ــرای تکنس ــخت ب ــر و س ــی نفس گی ــد؛ مأموریت ش

ــود. ــاز می ش ــان آغ ــز گی ــس مرک اورژان
خانمــی حــدود 48 ســاله در روســتای کاک دیلمــان در 
ــش ســطح  ــار کاه ــت فشــارخون دچ ــل اف ــه دلی ــان، ب گی
ــس  ــوری اورژان ــک ف ــه کم ــاز ب ــود و نی ــده ب ــیاری ش هوش
داشــت امــا به دلیــل بــارش شــدید بــرف )حــدود 50 
ســانتی متر( عبــور و مــرور بــه هیــچ عنــوان مقــدور نبــود؛ بــه 
همیــن دلیــل تکنســین های پرتــاش اورژانــس از روســتای 
پیرکــوه بــا زدن زنجیــر چــرخ و ســختی بســیار، حــدود 500 
متــری منــزل بیمــار رســیدند و تــا منــزل بیمــار را بــا کمــک 

ــد. ــرد رفتن بک ب
ــوی 48 ســاله انجــام شــد و  ــن بان ــرای ای اقدامــات الزم ب
ــیر  ــات الزم( از مس ــام اقدام ــا انج ــرد )ب ــط بک ب ــار توس بیم
ــی  ــت بررس ــد. وی جه ــل گردی ــس منتق ــه آمبوالن ــی ب برف

ــان  ــگاه دیلم ــه درمان ــه ب ــاعت 15 و 20 دقیق ــتر در س بیش
ــد. ــال داده ش انتق

ــین های  ــور، تکنس ــرزاد نوروزپ ــژاد و ف ــا رمضان ن محمدرض

حاضــر در ایــن مأموریــت از اورژانــس 115 دیلمــان بودنــد.
ــود  ــوب می ش ــان محس ــتان گی ــات اس ــان از ارتفاع دیلم
ــرما  ــال، س ــرد س ــل س ــرد و در فص ــال را س ــتر س ــه بیش ک

ــات  ــل عملی ــن دلی ــه همی ــدیدی دارد و ب ــدان ش و یخبن
ــدان  ــر و یخبن ــات برف گی ــن ارتفاع ــات در ای ــداد و نج ام
ــز  ــات موفقیت آمی ــن عملی ــرد. ای ــورت می گی ــختی ص به س
کــه نشــان از آمادگــی کامــل تکنســین اورژانــس در 
ــت  ــز مدیری ــس مرک ــخنان رئی ــه س ــتان دارد، تأییدی زمس
ــه  ــان اســت ک ــتان گی ــای پزشــکی اس ــوادث و فوریت ه ح
ــس،  ــس، 74 آمبوالن ــگاه اورژان ــل 57 پای ــاش کام از آماده ب
ــداد زمســتانی  ــس در طــرح ام ــک دســتگاه اتوبوس آمبوالن ی

ــود. ــر داده ب خب
جمشــید محمــدی همچنیــن تصریــح کــرد: مرکــز 
ــه  ــور کلی ــرح مذک ــروع ط ــا ش ــان ب ــان هم زم ــس گی اورژان
تکنســین ها و امکانــات و تجهیــزات خــود را در جهــت 
ــه خدمــات فوریت هــای پزشــکی در کل اســتان  افزایــش ارائ

ــت. ــرده اس ــیج ک بس
ایــن مقــام مســئول خاطــر نشــان کــرد: اورژانــس گیــان 
ــک  ــس و ی ــتگاه آمبوالن ــگاه، 74 دس ــودن 57 پای ــا دارا ب ب
ــت در  ــه صــورت 24 ســاعته و تمــام وق ــس ب اتوبوس آمبوالن
ــه  ــکی ب ــای پزش ــات فوریت ه ــه خدم ــاده ارائ ــتان آم کل اس

می باشــد. مســافرین  و  هم اســتانی ها 

دکترحســیني، مدیــرکل ســامت ســازمان برنامــه از مرکــز اورژانــس تهــران بازدیــد نمــود. ایــن بازدیــد در ســاعت 14 و 30 دقیقــه روز چهارشــنبه، 
3 آذرمــاه انجــام گرفــت کــه حســیني از دیســپچ و چنــد پایــگاه از اورژانــس تهــران بازدیــد نمــود و از نزدیــک در جریــان رونــد مأموریت هــای اورژانــس 
115 قــرار گرفــت. در ابتــداي ایــن بازدیــد، ایشــان بــا حضــور در مرکــز دیســپچ اورژانــس در ســاختمان جمهــوري بــا رونــد کار 115 و دریافــت و اعــزام 
آمبوالنس هــا بــه محــل حادثــه آشــنا شــدند و همچنیــن در ادامــه بــا حضــور در منطقــه آموزشــی مرکــز و منطقــه 211 کریم خــان از ایــن پایگاه هــا 
بازدیــد نمودنــد. مدیــرکل ســامت ســازمان برنامــه ضمــن عــرض خســته نباشــید بــه تکنســین های اورژانــس از زحمــات ایــن عزیــزان تقدیــر و تشــکر 

نمودنــد. ایشــان همچنیــن از اجــراي برنامه هایــی بــراي ارتقــاء اورژانــس 115 خبــر دادنــد.

احیاء موفق در برف و کولاک
مأموریت چهار ساعته اورژانس گیالن در نجات بانوی 48 ساله

بــا شــروع فصــل ســرما و اســتفاده از 
ــادي از  ــداد زی ــاله تع ــوز، هرس ــایل گازس وس
هموطنــان جــان خــود را در اثــر مســمومیت 
مي دهنــد.  دســت  از  مونوکســیدکربن  بــا 
ایــن گاز، گازي اســت بي بــو و بي رنــگ و 
به طــور ظاهــري قابــل مشــاهده نیســت و در 
اثــر ســوخت ناقــص مــواد ســوختني و عمومــاً 

ــود. ــاد مي ش ــته ایج ــاي بس در فض
عائــم هشــداردهنده گاز گرفتگــی بــا 

مونوکســیدکربن
در اثــر احتــراق هــر نــوع مــاده ســوختنی 
ــد  ــته و فاق ــای دربس ــوص در محیط ه به خص
اکســیژن ممکــن اســت ایــن گاز تولیــد شــود. 
ــه  ــه ب ــو ک ــمی و بی رنگ و ب ــیار س گازی بس
ــت عملکــرد نامناســب وســیله گرمایشــی  عل
ــا  ــر ســوخت ناقــص، نصــب نادرســت ی در اث
اســتفاده ناصحیــح از آن ایجــاد می شــود. 
ــیار  ــر بس ــیدکربن در مقادی ــت مونوکس غلظ
پاییــن نیــز بــرای انســان خطرنــاک و کشــنده 
ــل  ــک قات ــوز ی ــایل گازس ــام وس ــت. تم اس
ــدگان  ــر تولیدکنن ــی اگ ــتند حت ــوه هس بالق
وســایل گازســوز بارهــا و بارهــا تبلیــغ کننــد 

ــد! ــن وســایل خطــری ندارن کــه ای
احیــاء 9 کرمانشــاهی دچــار  عملیــات 

مونوکســیدکربن بــا  مســمومیت 

عملیات هــای  بعضــی  میــان،  ایــن  در 
ــمومیت  ــم مس ــان ک ــل زم ــه دلی ــدادی ب ام
موفــق  اورژانــس،  تکنســین های  تبحــر  و 
ــاه ســال جــاری طــی  می باشــد کــه در آذرم
دچــار  بیمــار   9 متعــددی  عملیات هــای 

مســمومیت در کرمانشــاه احیــاء شــدند.
فوریت هــای  و  حــوادث  مرکــز  مدیــر 
ــمومیت 9  ــاه از مس ــتان کرمانش ــکی اس پزش
کرمانشــاهی بــا گاز مونوکســیدکربن طــی 
ــه  ــن حادث ــزود: اولی ــر داد و اف ــک روز خب ی
حــدود  مونوکســیدکربن  بــا  مســمومیت 
ســاعت 1 و 57 دقیقــه بامــداد 6 آذرمــاه 
ــواده  ــک خان ــی آن ی ــه ط ــد ک ــزارش ش گ
پنــج نفــره در خیابــان نهــم کرمانشــاه بــا ایــن 
ــتان  ــی بیمارس ــمومیت و راه ــار مس گاز دچ

شــدند. کرمانشــاه  امام خمینــی )ره( 
در ایــن مأموریــت، یکــی از اعضــاء خانــواده 
وارد می شــود  منــزل  بــه  بیــرون  از  کــه 
بی حالــی  خواب آلودگــی،  حالــت  متوجــه 
ــود  ــود و خ ــواده می ش ــاء خان ــف اعض و ضع
ناحیــه  از  آبریــزش  دچــار  نیــز  شــخص 
ــا  ــوراً ب ــه ف ــود ک ــرگیجه می ش ــم و س چش

115 تمــاس می گیــرد. یــک نفــر از ایــن 
ــه  ــود از هم ــاله ای ب ــای 25 س ــه آق ــراد ک اف
ــتفراغ  ــوع و اس ــت ته ــوده و حال ــر ب بدحال ت
ــگاه  ــت، پای ــن مأموری ــت ای ــه جه ــته ک داش
ــس از  ــزام و پ ــل اع ــه مح ــت ب ــماره هف ش
انجــام اقدامــات اولیــه شــامل اکســیژن تراپــی 
وگرفتــن رگ بــرای همــه افــراد، آن هــا را بــه 
کرمانشــاه  )ره(  امام خمینــی  بیمارســتان 
ــی  ــت یک ــن مأموری ــد. در ای ــل می کنن منتق
و  می شــود  بســتری  خانــواده  اعضــای  از 
بقیــه اعضــاء پــس از معاینــه و اقدامــات الزم 

می شــوند. مرخــص 
گــزارش  دومیــن  مدرســی  صائــب 
مســمومیت بــا گاز مونوکســیدکربن را مربــوط 
ــاه  ــه روز 6 آذرم ــاعت 12 و 30 دقیق ــه س ب
دانســت کــه طــی آن فــردی در منطقــه پــاوه 
ــه  ــن گاز مســموم و ب ــا ای و بخــش نوســود ب

ــد. ــل ش ــاوه منتق ــدس پ ــتان ق بیمارس
خانمــی  مصــدوم،  مأموریــت  ایــن  در 
19 ســاله بــوده کــه به علــت قــرار دادن 
ــمومیت  ــار مس ــام دچ ــل حم ــن داخ آبگرمک
ــواده  ــردد. خان ــیدکربن می گ ــا گاز مونوکس ب

بیمــار چــون مــدت زمــان اســتحمام طــول کشــیده 
متوجــه بی هوشــی و عــدم پاســخ وی می شــوند 
کــه طــی تمــاس بــا اورژانــس 115 و احیــاء موفــق، 
ــه بیمارســتان منتقــل  ــا هوشــیاری کامــل ب بیمــار ب

می گــردد.
گاز  بــا  مســمومیت  ســومین  مدرســی 
مونوکســیدکربن در کرمانشــاه را ســاعت 17 و 45 
ــوان  ــهر عن ــه کیهان ش ــاه در محل ــه روز 6 آذرم دقیق
ــته اســت. ــی داش ــر را در پ ــت دو نف ــه مصدومی ــرد ک ک

در ایــن مــورد دو نفــر اعضــاء یــک خانــواده دچــار 
مســمومیت شــده و طــی تمــاس یکــی از بســتگان بــا 
ــی و مســمومیت  ــت بی حال ــان متوجــه حال منــزل آن
ــا  ــخص ب ــه، ش ــن مراجع ــه ضم ــردد ک ــا می گ آن ه
ــن دو  ــه ای ــرد ک ــاس می گی ــز تم ــس 115 نی اورژان
ــی  ــام خمین ــتان ام ــه بیمارس ــال ب ــد از انتق ــر بع نف

ــد. ــص می گردن ــد مرخ )ره( روز بع
نفــر  از مســمومیت 1  مدرســی هــم چنیــن 
دیگــر نیــز در ســاعت 17 و 50 دقیقــه روز 6 آذر 
در روســتای ســرماج حســین خانی بــا ایــن گاز خبــر 
داد و تأکیــد کــر د: خانواده هــای محتــرم نســبت بــه 
نصــب ایمــن وســایل گازســوز خــود نهایــت دقــت را 
داشــته باشــند و از بــاز بــودن دریچــه دودکــش ایــن 
وســایل اطمینــان حاصــل کــرده تــا دچــار مشــکاتی 
چــون مســمومیت بــا گاز کشــنده و بی رنــگ 

ــوی مونوکســیدکربن نشــوند. و ب

زمستان... اورژانس... مونوکسیدکربن...
احیاء موفق 9 بیمار توسط تکنسین های کرمانشاه

اورژانــــــــــس  رئیـــــــس 
گفــت:  کشــور  پیش بیمارســتانی 
ــتگاه  ــهری، 90 دس ــگاه ش 841 پای
ــزار تخــت  ــس، 12 ه ــور آمبوالن موت
ــزار و  ــتانی و 3 ه ــس بیمارس اورژان
پیش بیمارســتانی  آمبوالنــس   285
ــت  ــتانی فعالی ــداد زمس ــرح ام در ط

. می کننــد
»یک یک پنــج«  گــزارش  بـــــه 
رئیــس  ســاری،  نــوری  حســن 
ــور  ــتانی کش ــس پیش بیمارس اورژان
امــداد  طــرح  آغــاز  مراســم  در 
کشــور  جاده هــای  در  زمســتانی 
گفــت: بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن 
ــوادث  ــش ح فصــل زمســتان و افزای
ــراه  ــور هم ــس کش ــاده ای، اورژان ج
ذی ربــط  دســتگاه های  ســایر  بــا 
ــوب  ــات مطل ــه خدم ــال ارائ ــه دنب ب
ــت. ــدگان اس ــه حادثه دی ــکی ب پزش

کشــور  اورژانــس  افــزود:  وی 
حــوادث  به ویــژه  حــوادث  درخصــوص 
ترافیکــی کــه بــر اســاس آمــار 45 کشــته 
در روز دارد، بــه دنبــال پیشــگیری اســت.
مرکــز  کــرد:  تصریــح  نوری ســاری 
طــرح  راســتای  در  حــوادث  مدیریــت 
ــاء  ــال ارتق ــه دنب ــامت ب ــام س ــول نظ تح
خدمــات  توســعه  و  موتــوری  نــاوگان 
راســتا،  ایــن  در  کــه  اســت  پزشــکی 
ــر  ــزار و800 نف ــتخدام 3 ه ــی اس پیش بین
ــس کشــور  ــروی تحصیل کــرده در اورژان نی

ــت. ــرده  اس ک
ــس پیش بیمارســتانی کشــور  رئیــس اورژان

ــتگاه  ــهری، 90دس ــگاه ش ــت: 841 پای گف
موتــور آمبوالنــس، 64 اتوبــوس آمبوالنــس، 
ــزار تخــت  720 بخــش بیمارســتانی، 12ه
ــی  ــگاه هوای ــس بیمارســتانی، 21 پای اورژان
کــه بــه زودی بــه 28 پایــگاه می رســد و 3 
ــس پیش بیمارســتانی  ــزار و 285 آمبوالن ه

ــد. ــت می کنن ــرح زمســتانه فعالی در ط
ــا  ــر ســال ب ــج« ه ــزارش »یک یک پن ــه گ ب
شــروع فصــل زمســتان و طبیعتــاً تغییــرات 
جــوی و ریــزش بــرف و بــاران به ویــژه 
برف گیــر،  و  کوهســتانی  مناطــق  در 
شــرایط ســخت در عبــور و مــرور ترافیکــی 

ــدن  ــدود ش ــا مس ــه بس ــده و چ ــاد ش ایج
ــی،  ــن، لغزندگ ــقوط بهم ــل س ــه دلی راه ب
شکســتن  و  آب گرفتگــی  یخبنــدان، 
ــردد  ــال در ت ــاد اخت ــب ایج ــا موج پل ه
ــز  ــانی نی ــار انس ــوادث زیان ب ــاالً ح و احتم
شــده اســت. در چنیــن شــرایط و موقعیتــی 
جامــع  کارشناســی  و  برنامه ریــزی  
از  برخــورداری  مدیریــت،  پیش هنــگام، 
ــل  ــزات کام ــرو و تجهی ــون نی ــی چ امکانات
ضمــن  می تواننــد  عملیاتــی  کارســاز 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــوادث، آمادگ ــگیری ح پیش
ــروز مشــکات متعــدد  هــر آنچــه ســبب ب

و  جاده هــا  ترافیــک  و  گســتره  در 
ــه  ــایل نقلی ــد وس ــت و آم ــی رف ایمن
حداکثــر  بــا  را  می شــود  موتــوری 
تــوان میســر، ملمــوس و اطمینــان 

ــد. ــش نمای بخ
امســال نیــز در صــورت احتمــال وقــوع 
هــر نــوع حادثــه ای در مســیرهای 
بین شــهری کشــور بــه موقــع و در 
کمتریــن زمــان، امدادرســانی و کمــک 
بــه مســافران در راه مانــده ســاماندهی 
ــا،  ــداف و مبن ــن اه ــر همی می شــود. ب
هم زمــان بــا آغــاز فصــل زمســتان 
تیم هــای  اســتقرار  بــا  راه  پلیــس 
و  شــبانه روز  طــول  در  گشــتی 
ازجملــه در محورهــای کوهســتانی بــا 
اورژانــس،  ســازمان های  هماهنگــی 
راهــداری و جمعیــت هــال احمــر 
ــک  ــات و کم ــداد و نج ــه ام ــبت ب نس
اقدامــات  نیازمنــد،  مســافران  بــه 
اعمــال  و  منظــور  الزم  و  مقتضــی 

. می کنــد
ــداد  ــرح ام ــه ط ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــوری و  ــی کش ــورت طرح ــتانی به ص زمس
ــانی،  ــای امدادرس ــن ارگان ه ــترک بی مش
پلیــس راه، آتش نشــانی، راهــداری، هــال 
ــا  ــاه ت ــه از 17 آبان م ــت ک ــر و ... اس احم
20 اســفندماه بــا حضــور همــه  ایــن عوامل 
ــا  ــی کشــور ب در همــه جاده هــای مواصات
ــن  ــر بالی ــان رســیدن ب هــدف کاهــش زم
ــدگان  ــان حادثه دی ــات ج ــان، نج مصدوم
ــزار  ــردم برگ ــدی م ــش رضایت من و افزای

می شــود.

نوری ساری، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کشور:
3 هزار و 285 آمبولانس پیش بیمارستانی در طرح امداد زمستانی فعال اند
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 December 2016 ــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی گیــالن روزهــای سه شــنبه و چهارشــنبه، دوم و ســوم  ــه گــزارش آمنــه اخالقــی، مدی ب

آذرمــاه آمــوزش اصــول پایــه احیــاء قلبــی بــرای ۶۰ نفــر از آتش نشــانان رشــت انجــام شــد. وی در ادامــه افــزود: ایــن دوره آموزشــی بــا هــدف افزایــش ســطح 
علمــی- عملیاتــی آتش نشــانان و آمادگــی الزم جهــت برخــورد بــا بیمــاران بحرانــی نیازمنــد احیــاء قلبــی ریــوی تــا رســیدن نیروهــای اورژانــس ۱۱۵ انجــام 
شــد. اخالقــی بــا اشــاره بــه ســرفصل های ایــن دوره اظهــار داشــت: از مباحــث عنــوان شــده در ایــن دوره آموزشــی می تــوان بــه آناتومــی فیزیولــوژی قلــب، 
نحــوه بررســی عالئــم حیاتــی، تشــخیص ایســت قلبــی ریــوی، احیــاء قلبــی ریــوی صحیــح در بزرگســاالن و اطفــال را می تــوان اشــاره کــرد. بــه گفتــه وی 

ایــن دوره توســط مســئول پایــگاه اورژانــس ۱۱۵ رازی، امیــر شــفیع  پور انجــام شــد.

جواد مرادی
مدیر روابط عمومی 

اورژانس زنجان

بایــد اداره 
روابــط عمومی 

ایجاد شود

روابــط عمومی هــا محدودیت هایــی زیــادی 
خاطــر  بــه  آن هــا  از  خیلــی  کــه  دارنــد 
ــا  ــر م ــکات دیگ ــت. از مش ــارت اداری اس چ
بحــث تجهیــزات و منابــع مالــی اســت و ایــن 
ــس  ــدام ارگان اورژان ــه ک ــده ک ــخص نش مش

آن  بایــد  دانشــگاه ها  عمومــی  روابــط  یــا 
ــه  ــم ک ــزات ه ــر تجهی ــد. از نظ ــل کنن را ح
ــان  ــهر زنج ــایل الزم در ش ــه وس ــا در تهی م
خیلــی کنــد پیــش رفته ایــم. تجهیزاتــی 
مثــل دوربیــن، وســایل صوتــی، ضبــط صــدا و 
تجهیــزات مخصــوص کنــار رایانــه بــرای ایــن 
کار تأمیــن نشــده اســت؛ زیــرا روابــط عمومــی 
در اولویــت نیســت و طبیعتــاً مشــکاتش نیــز 
ــی  ــی طوالن ــا در زمان ــود ی ــع نمی ش ــا رف ی

حــل می شــود.
بخــش عمــده ای از کار روابــط عمومی هــا 
تبلیغــات و فرهنگ ســازی اســت؛ اورژانــس 
بــرای مطــرح بــودن و شــناخته شــدن در بیــن 

ــه  ــات دارد درصورتی ک ــه تبلیغ ــاز ب ــردم نی م
هیــچ بودجــه ای بــرای ایــن کار تعریــف نشــده 
اســت؛ تنهــا در هــر مراســم یــک طــرح بنــر از 
ــا ارســال می شــود و هــر مرکــز  ــرای م ــاال ب ب
ــی اش آن را چــاپ  ــه تناســب مــکان و توانای ب
کــرده و در ســطح شــهر تبلیــغ می کنــد. 
ــن  ــه همی ــد ب ــات نمی توان ــلماً کار تبلیغ مس
ــه  ــی ک ــرای کارهای ــود و ب ــر ش ــورد منحص م
ــه  ــاز ب ــود نی ــش ش ــیما پخ ــد در صداوس بای
ــس  ــن اورژان ــت بنابرای ــه اس ــص بودج تخصی
کارهــای  بــرای  کــه  همان طــور  کشــور 
دیگــر مثــل امــور پایگاه هــا و یــا تعمیــر 
ــد  ــد بای ــن می کن ــه تعیی ــا بودج آمبوالنس ه

بــرای کار روابــط عمومی هــا نیــز چنیــن 
ــرد. ــر بگی ــه ای را در نظ برنام

ــف  ــتن ردی ــا نداش ــکات آن ه ــر مش از دیگ
کاری اســت؛ معمــوالً در مراکــز بــرای شــخص 
روابــط عمومــی ســمت های مختلفــی از جملــه 
ــری  ــمعی بص ــئول س ــا مس ــار و ی ــئول آم مس
ابــاغ می شــود کــه ایــن مســئله باعــث شــده 
ــز  ــان تمرک ــر روی کارش ــد ب ــا نتوانن ــا آن ه ت
ــد  ــی بتوان ــط عموم ــه رواب ــرای آن ک ــد. ب کنن
ــد الزم  ــام ده ــد کارش را انج ــه بای ــور ک آن ط
اســت در هــر مرکــز، اداره روابــط عمومــی 
تأســیس شــود کــه یــک مدیــر داشــته باشــد و 
ــد. ــو ببرن ــا را جل ــان کاره ــروه هم زم ــن گ چندی

ــر  ــی، مدی ــه اخالق آمن
ــس  ــی اورژان روابط عموم

ــالن گی

نداشتن تیم تخصصی 
بزرگ ترین معضل 

روابط عمومی هاست

ــازمانی  ــر س ــی ه ــای اصل ــا مهره ه ــط عمومی ه رواب
هســتند و می تواننــد نقــش مؤثــری در جایــگاه آن 
ســازمان داشــته باشــند. اولیــن مشــکل روابــط عمومی هــا 
عــدم تعریــف جایــگاه آنــان و همچنیــن نداشــتن وظایــف 
مشــخص اســت کــه اگــر ایــن مشــکل عمــده رفــع شــود 
می تواننــد مؤثرتــر عمــل کننــد. ایــن مشــکل متأســفانه 
عمومــی اســت و مخصــوص یــک مرکــز خــاص نیســت 

و باعــث شــده روابــط عمومی هــا نتواننــد انتظاراتــی را 
کــه از آن هــا وجــود دارد را جامــه عمــل بپوشــانند البتــه 
ــودن  ــازه ب ــر ت ــکات به خاط ــت مش ــن دس ــی از ای برخ

ایــن رشــته در کشــور ماســت.
ــا مشــغول می شــوند  ــط عمومی ه ــه در رواب ــرادی ک اف
اگــر متخصــص ایــن رشــته باشــند کــه مطمئنــاً خیلــی 
ــد دوره هــای  بهتــر می تواننــد آن را انجــام دهنــد واال بای
ــه رشــد داشــته  ــزار شــود ک ــا برگ ــرای آن ه ــددی ب متع
ــم  ــر ه ــوزه کاری و دیگ ــن ح ــا ای ــد ب ــند و بتوانن باش

ــد. ــرار کنن ــل برق ــان تعام صنفی هایش
از دیگــر مشــکات ســختی ایــن کار اســت کــه باعــث 
ایجــاد محدودیت هایــی بــرای فــرد می شــود و نیــاز 
اســت کــه تعــداد افــراد بیشــتری در ایــن حــوزه حضــور 
داشــته باشــند و بایــد حتمــاً یــک آقــا هــم حضور داشــته 
باشــد؛ چــون بهتــر از عهــده بســیاری از کارهــا برمی آیــد. 

روابــط عمومــی بــه یــک واحــد ســمعی بصــری نیــز نیــاز 
ــون  ــدارد چ ــخصی ن ــه مش ــی بودج ــط عموم دارد. رواب
ــرای  ــی ب ــط عموم ــدارد. رواب ــف  شــده ای ن ــگاه تعری جای
اجــرای برنامه هایــش نیــاز بــه بودجــه دارد او بایــد بتوانــد 
ــد  ــه نباش ــه ک ــد؛ بودج ــامان دهی کن ــش را س طرح های
امکاناتــی وجــود نــدارد کــه روابــط عمومی هــا بخواهنــد 

ــد. ــرا کنن ــان را اج ایده هایش
ــت؛  ــده اس ــن ش ــر عجی ــا خب ــکی ب ــای پزش فوریت ه
حــوادث در دل فوریت هــا وجــود دارد امــا متأســفانه 
مــا تیــم خبــری تخصصــی نداریــم کــه در تمــام حــوادث 
ــود  ــث می ش ــئله باع ــن مس ــند و ای ــته باش ــور داش حض
کــه نتوانیــم زحمــات کارکنــان را منعکــس کنیــم 
و درنتیجــه مــردم و جامعــه بــا ماهیــت فوریت هــا 
ــم  ــتن تی ــت نداش ــوان گف ــاید بت ــوند و ش ــنا نمی ش آش
تخصصــی، بزرگ تریــن معضــل روابــط عمومی هاســت.

حسن همتی 
مدیر روابط عمومی 

اورژانس فارس

بودجه ای برای 
فعالیت های 

فرهنگی تعریف 
نشده است

وجــود  مــا  مشــکل  عمده تریــن 
اداری  بیمــار  و  معیــوب  ســیکل های 
اســت. خیلــی از روابــط عمومی هــا بــدون 
ــازه  ــد اداری اج ــی رون ــی و ط ــازه کتب اج
ــا  ــد؛ ایــن مشــکل ت ــره خبــر را ندارن مخاب
حــدودی در فــارس رفــع شــده اســت امــا 
ــا  ــی خبره ــال برخ ــرای ارس ــان ب همچن
ــه  ــان روال ســابق طــی شــود ک ــد هم بای
ــوخت  ــر س ــه خب ــود ک ــث می ش ــن باع ای
دســت  از  را  خــودش  تأثیــر  و  شــود 

ــه  ــن حرف ــکات ای ــر مش ــد. از دیگ ده
عــدم امــکان حضــور شــخص روابــط 
صحنه هاســت.  از  خیلــی  در  عمومــی 
ــدت  ــا م ــس ب ــه ای آمبوالن ــر حادث در ه
بالیــن  بــه  دقیقــه   7 الــی   6 زمــان 
ــط  ــه رواب ــی ک ــد و زمان ــدوم می رس مص
عمومــی بخواهــد خــودش را برســاند 
کوچک تریــن  و  شــده  جمــع  صحنــه 
ــت.  ــده اس ــام نش ــم انج ــازی ه مستندس
مســتندات  تهیــه  بــرای  متأســفانه 
نمی تــوان از تکنســین ها کمــک گرفــت 
ــا  ــانی از آن ه ــع امدادرس ــردم توق ــرا م زی
ــاد  ــب ایج ــاید موج ــن کار ش ــد و ای دارن
تنــش و درگیــری بیــن آن هــا شــود و در 

کل بازخــورد خوبــی نــدارد.
کاس  دوره  یــک  شــیراز  اورژانــس  در 
عکاســی بــرای تکنســین ها برگــزار شــده؛ 
در برخــی شــهرها نیــز روابــط عمومی هــا 
فعــال هســتند و در برخــی مناطــق فــردی 

به عنــوان رابــط روابــط عمومــی مشــخص 
ــرای  ــتندات را ب ــار و مس ــه اخب ــده ک ش
ــرای توســعه  ــه ب ــد البت ــا ارســال می کن م
ایــن کار نیــاز اســت کــه تجهیــزات و 
امکانــات مناســبی در اختیــار آن هــا قــرار 

ــرد. گی
عمومــی ها  روابــط  وظایــف  از  یکــی 
بحــث فرهنگ ســازی اســت و کارهــای 
خوبــی هــم در ایــن زمینــه از جانــب 
پیرحســین کولیونــد، رئیــس اورژانــس 
کشــور آغــاز شــده امــا فرهنگ ســازی 
نیــاز بــه بودجــه دارد و ایــن بودجــه بــرای 
ــت؛  ــده اس ــف نش ــا تعری ــط عمومی ه رواب
بــرای  بخواهیــم  اگــر  به عنــوان مثــال 
کــودکان کار فرهنگــی انجــام دهیــم بایــد 
کارهــای خاقانــه ای انجــام شــود کــه 
کــودک را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و ایــن 
نیــاز بــه هزینــه دارد کــه متأســفانه جایــی 

ــت. ــده اس ــف نش ــرای آن تعری ب

عباس عابدی
مدیر روابط عمومی

 اورژانس اصفهان

روابط عمومی ها به 
وظیــفه اصلی شان 

نمی پردازند

عمومی هــا  روابــط  مشــکات  از  یکــی 
نداشــتن یــک برنامــه منظمــی اســت 
مشخص شــده  آن  در  فعالیت هــا  کــه 
باشــد. از دیگــر مشــکات اینکــه بــه شــرح 
وظایــف اصلــی خــود کــه افکارســازی 
افکارســنجی اســت نمی پردازنــد. کار  و 
اصلــی روابــط عمومــی ایــن اســت کــه از 
ــخص  ــد مش ــد؛ بای ــنجی کن ــردم نظرس م
کنــد کــه آیــا گروه هــای خــاص و یــا 
ــی  ــانی راض ــه از خدمات رس ــوم جامع عم
هســتند یــا خیــر؛ بایــد فاصلــه بیــن مــردم 

و اورژانــس را پــر کنــد زیــرا اگــر طــرز فکر 
مــردم نســبت بــه اورژانــس خــوب نباشــد 
و ذهنیــت آن هــا خــراب باشــد در صحنــه 
حــوادث بــا مــا همــکاری نمی کننــد و 
ممکــن اســت حتــی مشــکل هــم ایجــاد 
ــًا  ــا اص ــط عمومی ه ــع رواب ــد. درواق کنن
بــه ایــن مقولــه نمی پردازنــد و بیشــتر 
و  معمــول  کارهــای  می کننــد  ســعی 
ــه  ــاً ب ــد و صرف ــج ام دهن ــی را ان غیرفرع
ارســال خبــر بــه خبرگزاری هــا اکتفــا 

می شــود.
از  اســتفاده  دیگــر  مســائل  از  یکــی 
ــز  ــام تمرک ــت. تم ــی اس ــای قدیم ابزاره
ــر  ــک خب ــه ی ــن اســت ک ــر روی ای ــا ب م
ــود  ــاپ ش ــا نشــریه چ ــه ی ــان مجل در ف
بــه  چیــز  همــه  اکنــون  درحالی کــه 
ســمت دنیــای الکترونیــک و مجــازی 
متمایــل شــده اســت. مــا در فضــای 
مخاطبــان  بــا  می توانیــم  مجــازی 

ــد  ــیم هرچن ــاس باش ــترده ای در تم گس
ــاص  ــرایط خ ــم ش ــت در آن ه ــه فعالی ک
خــودش را دارد؛ مطالــب بایــد خاقانــه و 
دارای کشــش باشــد کــه بتوانــد مخاطــب 
را جــذب کنــد. مــا نیــاز بــه آمــوزش ایــن 
ــار  ــه در کن ــم البت ــد داری شــیوه های جدی
ــود  ــع مشــکات همیشــگی مثــل کمب رف

ــات. امکان
ــین ها  ــرای تکنس ــد ب ــی بای ــط عموم رواب
برنامه ریــزی کنــد؛ بایــد بــه درد دل آن هــا 
گــوش کنــد. چــون ایــن تکنســین ها 
هســتند کــه در جامعــه بــا مــردم رو دررو 
هســتند و کارمنــدی کــه در سیســتم دیده 
ــدارد و  ــرای کار ن ــم ب ــزه ای ه ــود انگی نش
ــای  ــت در صحنه ه ــن اس ــه ممک درنتیج
ــا بیمــاران و اطرافیــان برخــورد  حــوادث ب
خــوب و مناســبی نداشــته باشــد و نهایتــاً 
ــس در  باعــث خــراب شــدن وجهــه اورژان

میــان مــردم شــود.

حسن عباسی 
مدیرروابط عمومی 

 اورژانس تهران

روابط عمومی 
معرف مدیر 

اورژانس است

ــز  ــران مراک ــرف مدی ــا مع ــط عمومی ه رواب
یــک  بخواهیــم  اگــر  و  هســتند  اورژانــس 
روابــط  بــه  بایــد  بشناســیم  را  مجموعــه 
ــگاه کنیــم. اگــر روابــط عمومــی  عمومــی آن ن
خــوب و قــوی باشــد ســازمان هــم خــوب 
معرفــی می شــود. روابــط عمومــی وظایــف 
ــازی  ــه آن خنثی س ــه ازجمل ــددی دارد ک متع
آن هــا  برعلیــه  کــه  اســت  هجمه هایــی 
ــط  ــده رواب ــکات عم ــود. از مش ــرح می ش مط
آن  صحیــح  شــناخت  عــدم  عمومی هــا، 
توســط رؤســای مراکــز اســت کــه ایــن مســئله 
ــه  ــته ک ــن رش ــودن ای ــا ب ــه نوپ ــردد ب برمی گ
آن هــا  بــا  ســازمان ها  تمــام  شــده  باعــث 

ــند. ــر باش درگی
از دیگــر مشــکات آنــان غیرمتخصــص بــودن 
ــراً از  ــط عمومــی اســت کــه اکث نیروهــای رواب
مشــاهده  کمتــر  و  می باشــند  تکنســین ها 
شــده کــه نیرو هــای متخصــص بــه کار گرفتــه 
شــود. شــرایط ســخت کار، دائمــی بــودن آن و 
ــه را هــم  ــن حرف انتظــارات بیــش از حــد از ای
بایــد بــه آن اضافــه نمــود. روابــط عمومــی زمان 
ــاده  ــد آم ــی بای ــه  و مکان ــر لحظ ــدارد؛ در ه ن
ــیار  ــن کار بس ــترس ای ــد. اس ــت باش ــه خدم ب
ــع یکــی از 10 کار پراســترس  باالســت؛ در واق
دنیاســت و همچنیــن مســئول برگــزاری و 
ــر  ــت و اگ ــات و همایش هاس ــی جلس هماهنگ
ــد  ــا رخ ده ــکلی در برنامه ه ــن مش کوچک تری

ــی رود. ــر ســؤال م ــا زی تمــام کار آن ه
عمومی هــا  روابــط  مشــکات  ازجملــه 
نداشــتن لجســتیک و تجهیــزات، نداشــتن 
ــتن  ــرای کار، نداش ــب ب ــه مناس ــیله نقلی وس
می باشــد  الزم  نرم افزارهــای  و  دوربیــن 
ــروری  ــای ض ــزو نیازه ــن ج ــن دوربی همچنی
ــع  ــا مناب ــود. آن ه ــه ش ــد تهی ــه بای ــت ک اس
مالــی مســتقل و ثابتــی ندارنــد و بــرای خیلــی 
از کارهــا بــا مشــکل مواجــه هســتند و در 
ــت را  ــن و اینترن ــض تلف ــد قب ــه مجبورن نتیج
ــا  ــط عمومی ه ــد. رواب ــان بپردازن ــز خودش نی
بایــد کار را به تنهایــی انجــام دهنــد مثــًا 
ــه  ــه روزان ــتیم ک ــور هس ــا مجب ــران م در ته
1هــزارو700 مأموریــت را پوشــش دهیــم. ایــن 
ــس  ــده ای در اورژان ــف ش ــگاه تعری ــمت جای س
پیش بیمارســتانی نــدارد؛ در واقــع فاقــد پســت 

ــتند. ــت هس ــازمانی ثاب س

اصلــی هــر  و  از بخش هــای مهــم  یکــی 
ــت.  ــی آن اس ــط عموم ــازمان و اداره ای رواب س
روابــط عمومــی تأثیــر بســیاری در تعییــن 
جایــگاه اجتماعــی یــک ســازمان می توانــد 
داشــته باشــد؛ درواقــع ایــن روابــط عمومی هــا 
ــا  ــازمان ب ــن اداره و س ــط بی ــه راب ــتند ک هس
ــئله  ــن مس ــند و همی ــه می باش ــردم و جامع م
ــد. ــدان می کن ــت آن را دوچن ــه اهمی ــت ک اس

ایــن  از  نیــز  پیش بیمارســتانی  اورژانــس 
تمامــی  امــروزه  نیســت؛  قاعــده مســتثنی 
ــد  ــط عمومــی دارن ــام رواب مراکــز، واحــدی به ن
ــد ازجملــه  ــژه ای دارن کــه وظایــف خــاص و وی
ــه  ــبت ب ــردم نس ــنجی م ــازی و افکارس افکارس
خدمــات اورژانــس و پاســخ بــه افــکار عمومــی 
ــبهات در حیطــه کاری  در خصــوص برخــی ش
ــال  ــن س ــرای دومی ــن رو ب ــس؛ از همی اورژان
ــران  ــژه مدی ــی وی ــتی تخصص ــی، نشس متوال
ــر  ــس سراس ــز اورژان ــای مراک ــط عمومی ه رواب
ــی آن  ــه ط ــد ک ــزار ش ــران برگ ــور در ته کش
آموزش هــای الزم بــه آن هــا داده شــد و از 

ــد. ــر ش ــر تقدی ــران برت مدی
نشست تخصصی یک روزه

بــه گــزارش نشــریه »یک یک پنــج« یــک 
نشســت تخصصــی یــک روزه بــا حضــور مدیران 
ــور  ــر کش ــی سراس ــط عموم ــئوالن رواب و مس
ــت  ــد، سرپرس ــین کولیون ــن پیرحس و همچنی
فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز 
پزشــکی کشــور در روز چهارشــنبه، 24 آذرمــاه 
بهداشــت  وزارت  همایش هــای  ســالن  در 

ــد. ــزار ش برگ
ایــن برنامــه رأس ســاعت 8 صبــح و بــا 
ــد. از  ــاز ش ــم آغ ــرآن کری ــی از ق ــت آیات قرائ
ــخنرانی  ــش س ــن همای ــای ای ــه برنامه ه جمل
بــا  همایــش  بــود.  کولیونــد  پیرحســین 
آمــوزش  جملــه  از  متنوعــی  برنامه هــای 

توســط  ســایت  بــا  کار  آمــوزش  عکاســی، 
و  ســازی  کلیــپ  مصلحــی،  علی محمــد 
ویرایــش فیلــم توســط محســن ملک ثابــت 
روابــط عمومــی اورژانــس یــزد و حامــد مــددی 
روابــط عمومــی اورژانــس تهــران، آمــوزش 
ــط  ــارات توس ــس و آپ ــر اورژان ــری تصاوی گال
اورژانــس  روابــط عمومــی  عابــدی  عبــاس 
اصفهــان، تحلیــل ســایت خبــری ایــران حادثــه 
از  گزارشــی  و  قلیچ خانــی  احســان  توســط 
»یک یک پنــج«  نشــریه  وضعیــت  آخریــن 
توســط عبــاس نظریــان، ســردبیر ایــن نشــریه 
ادامــه یافــت. در پایــان جعفــر میعادفــر، معــاون 

ــور،  ــن علیپ ــور و مهی ــس کش ــی اورژان اجرای
کشــور  اورژانــس  عمومــی  روابــط  مدیــر 
ــط  ــت رواب ــی فعالی ــه بررس ــی از کمیت گزارش
عمومی هــا داده و همایــش بــا تقدیــر از روابــط 

عمومی هــای فعــال خاتمــه یافــت. 
روابط عمومی ها پیشانی اورژانس هستند

یکــی از برنامه  هــای ایــن همایــش ســخنرانی 
روابــط  جمــع  در  کولیونــد  پیرحســین 
بــه  ایــن نشســت  بــود. وی در  عمومی هــا 
اهمیــت جایــگاه روابــط عمومــی در ســازمان ها 
اشــاره کــرد وگفــت: روابــط عمومی هــا در هــر 
محلــی بــه عنــوان یــک مرکــز مــورد اطمینــان 

ــرد:  ــان ک ــد خاطرنش ــتند. کولیون ــردم هس م
روابــط عمومی هــا بــه عنــوان پیشــانی و نــوک 
پیــکان یــک مجموعــه  و مــورد اعتمــاد مــردم 
هســتند کــه بایــد اطاع رســانی آنــی، بــه 

ــانند. ــردم برس ــه م ــق را ب ــگام و دقی هن
ــش  ــزود: نق ــور اف ــس کش ــت اورژان سرپرس
ــت  ــازمان از اهمی ــک س ــی در ی ــط عموم رواب
ــی برخــوردار اســت پــس الزم اســت کــه  باالی
دانــش  و  نیــز عملکــرد  روابــط عمومی هــا 
عملــی و علمــی خــود را پیرامــون وظایف شــان 

ــد. ــاال ببرن ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــس کش ــت اورژان سرپرس
ــط عمومــی در ســازمان ها،  اهمیــت نقــش رواب
ــازمان ها  ــا، س ــط عمومی ه ــت: رواب ــار داش اظه
تهمــت،  ماننــد  تهدیداتــی  برابــر  در  را 
ــد  ــظ می کنن ــردازی حف ــی و دروغ پ خاف گوی
ــود  ــه خ ــود ک ــق می ش ــی محق ــن در حال و ای
روابــط عمومــی از ایــن خصلت هــا مبــرا باشــد.

وی بــا بیــان اینکــه همــکاری مســتمر و رابطه 
بســیار خــوب بــا رســانه ها و خبرگزاری هــا 
عمومی هــا  روابــط  کاری  اولویــت  در  بایــد 
باشــد، افــزود: روابــط عمومــی خــوب و موفــق 
بایــد در اجــرای اقدامــات خــود ســریع و صــادق 
ــوط  ــای مرب ــه و بیانیه ه ــار، اطاعی ــد؛ اخب باش

ــد. ــر کن ــع منتش ــازمان را به موق ــه س ب
سرپرســت اورژانــس کشــور عنــوان کــرد: 
یــک روابــط عمومــی موفــق نبایــد توجیه گــر و 
ــد  ــر باش ــد تحلیل گ ــه بای ــد بلک ــر باش تبیین گ
و هنــر روابــط عمومــی خــوب زمانــی مشــخص 
می شــود کــه ارتبــاط خوبــی بــا رســانه ها 

ــرار کنــد. برق
ــی  ــط عموم ــت: رواب ــان گف ــد در پای کولیون
انجــام  اخبــار  انتشــار  در  نبایــد  موفــق 
ــی و  ــخصی، سیاس ــری ش ــش، جبهه گی وظایف

جناحــی داشــته باشــد.

در نشست روابط عمومی ها چه گذشت؟
گزارشی تفصیلی از نشست تخصصی مدیران روابط عمومی  اورژانس

ذکریااشکپور،مدیرروابطعمومی
اورژانسمازندران

روابط عمومی ها فاقد پست 
سازمانی هستند

روابــط عمومی هــا وظایــف زیــادی دارنــد کــه در 
برخــی کارهایشــان نیــاز بــه آزادی عمــل دارنــد؛ خوشــبختانه در اورژانــس 
ــاً  ــد رأس ــل را دارد و می توان ــن آزادی عم ــی ای ــط عموم ــدران، رواب مازن
کارهایــش مثــل ارســال و مخابــره خبــر را انجــام دهــد. کار روابــط عمومــی 
محدودیت هــای مختلفــی دارد کــه شــاید مهم تریــن آن تنهــا بــودن باشــد 
و مجبــور اســت تمــام پوشــش های خبــری را به تنهایــی انجــام دهــد کــه 
ــا مشــکل مواجــه  ــا در تهیــه مســتندات کار ب ایــن مســئله باعــث شــده ت
باشــیم. نداشــتن ابــزار و وســایل الزم هــم از مشــکالت اساســی دیگــر اســت 

ــه دوربیــن گوشــی ها اکتفــا کنیــم. ــم ب به طــوری کــه مــا مجبوری
ــرا کار  ــط عمومی هــا داده شــود زی ــه رواب ــی ب ــد فضــای مجزای در اداره بای
ــازمانی  ــد پســت س ــن فاق ــش دارد همچنی ــز و آرام ــه تمرک ــاز ب ــا نی آن ه
ــه  ــد ک ــرار گرفته ان ــگاه ق ــن جای ــه در ای ــک ابالغی ــا ی ــا ب ــتند و تنه هس
ــی  ــط عموم ــون رواب ــری چ ــرای کار خطی ــبی ب ــیوه مناس ــن ش ــاید ای ش
نباشــد. هرچنــد امــروزه در دانشــگاه ها رشــته ای به عنــوان روابــط عمومــی 
تعریــف شــده اســت امــا در مراکــز اورژانــس از خــود نیروهــای تکنســین 
ــن نیروهــا اشــراف  ــون ای ــه چ ــود البت ــتفاده می ش بــرای ایــن کار اس
ــد بهتــر می تواننــد فعالیت هــا را منعکــس  ــه نحــوه کارهــا دارن بیشــتری ب
ــا و  ــا آموزش ه ــوان ب ــم می ت ــته را ه ــن رش ــد؛ مســائل تخصصــی ای نماین

ــف کســب کــرد. دوره هــای مختل
ــرای تهیــه مســتندات ابتــدا از خــود تکنســین ها  ــدران ب در اورژانــس مازن
ــد  ــان می توانن ــم خودش ــه ه ــد ک ــه کنن ــس را تهی ــود عک ــته می ش خواس
تهیــه کننــد و هــم از افــراد حاضــر در صحنــه بخواهنــد ایــن کار را انجــام 
دهــد. در عملیات هــای مشــترکی کــه بــا هالل احمــر و آتش نشــانی 
ــن  ــود و همچنی ــه می ش ــا تهی ــال آن ه ــا از کان ــود عکس ه ــام می ش انج
ــه  ــی ک ــی عکس های ــری محل ــبکه های خب ــا ش ــاط ب ــراری ارتب ــا برق ب
می کنیــم.  جمــع آوری  را  می شــود  تهیــه  اورژانــس  عملیات هــای  از 
سرپرســتان پایگاه هــا ملــزم هســتند کــه در ایــن شــبکه ها عضــو شــوند و 

ــد. ــری نماین ــس را پیگی ــه اورژان ــوط ب ــار مرب اخب
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تصادف مرگبار در محور جنوب سیستان و بلوچستان

ــگان  ــتان دل ــس شهرس ــس اورژان ــان، رئی ــز مجیدی عبدالعزی
ــودرو  ــتگاه خ ــک دس ــاه، ی ــه 19 آذرم ــروب روز جمع ــت: غ گف
ــه  ــگان ب ــم دل ــه چاه هاش ــور جلگ ــایپا در مح ــا س ــژو 405 ب پ
ــن  ــر ای ــر اث ــه ب ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــورد کردن ــهر برخ ایرانش
ــار آتش ســوزی شــده اند  ــودرو دچ ــتگاه خ ــر دو دس ــورد ه برخ
افــزود: در ایــن حادثــه هــر دو راننــده خودروهــا فــوت کردنــد. 
رئیــس اورژانــس شهرســتان دلــگان تصریــح کــرد: بعــد از اطــاع 
بــه پایــگاه اورژانــس جلگــه چاه هاشــم، یــک دســتگاه آمبوالنــس 
ــه مصدومــان اعــزام شــده اســت. جهــت امدادرســانی و کمــک ب

11 کشته و زخمی در تصادف محور داریون

حســن همتــی، مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت 
ــن  ــا اعــام ای ــارس ب حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان ف
ــه عصــر روز پنج شــنبه  ــت: در ســاعت 18 و 45 دقیق ــر گف خب
ــم  ــا ه ــیراز ب ــون- ش ــور داری ــودرو در مح ــار خ 25 آذر، چه
برخــورد نمــوده کــه پــس از اعــام ایــن خبــر، شــش دســتگاه 
ــه داد: در  ــزام شــدند. وی ادام ــه اع ــه محــل حادث ــس ب آمبوالن
ایــن حادثــه ســه تــن بــه علــت شــدت جراحــات، جــان خــود 
را از دســت دادنــد و هشــت مصــدوم دیگــر نیــز بــه بیمارســتان 

ــی شــیراز منتقــل شــدند. شــهید رجای

دو کشته در تصادف محور فرعی اختر آباد زرندیه

ناصــر طمــرازی، مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیــرت حوادث 
ــت: در  ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــاوه ب ــکی س ــای پزش و فوریت ه
ــژو در جــاده  ــا خــودرو پ ــون ب ــه دلخــراش تصــادف کامی حادث
ــژو کشــته  ــه دو سرنشــین پ ــاد شهرســتان زرندی فرعــی اخترآب
ــه  ــه  ک ــن حادث ــام ای ــس از اع ــزود: پ ــه اف شــدند. وی در ادام
ــاه رخ داد  ــنبه، 8 آذرم ــح روز دوش ــه صب ــاعت 9 و 5 دقیق س
ــه  ــده ک ــر ش ــل حاض ــه در مح ــهر زاوی ــس ش ــگاه اورژان پای
ــه، قبــل از رســیدن  ــن حادث ــژو در ای متأســفانه دو سرنشــین پ

ــپردند. ــان س ــس ج اورژان

واژگونی اتومبیل حامل افاغنه

ــه گــزارش رضــا جعفــری، روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت  ب
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی کرمــان ســاعت 20 و 50 دقیقــه 
روز یکشــنبه، 14 آذرمــاه یــک دســتگاه ســواری  ام وی ام 530 که 
حامــل 11 سرنشــین بــود در محــور باغیــن- رفســنجان واژگــون 
شــد و ســریعاً ســه کــد عملیاتــی بــه منطقــه اعــزام گردیــد. وی 
در ادامــه افــزود: در ایــن حادثــه یــک نفــر در دم جــان ســپرده 
و شــش مصــدوم دیگــر بــه مرکــز درمانــی شــهید باهنــر کرمــان 
ــواری  ــه مت ــل حادث ــز از مح ــر نی ــار نف ــده و چه ــل گردی منتق

شــده و فــرار نمودنــد.

سرآغاز
اورژانــس  تأســیس  آغــاز  زمــان  از 
تنهــا  آمبوالنــس  تاکنــون،  پیش بیمارســتانی 
وســیله  نقلیــه ای بــود کــه بــار تمــام عملیات هــا را 
بــه دوش می کشــید و پابه پــای افزایــش جمعیــت 
می شــد.  مجهزتــر  نیــز  آمبوالنــس  نــاوگان، 
ــا آن  ــان ب ــگ و هم زم ــام دوران جن ــد از اتم بع
افزایــش جمعیــت و به تبــع آن مشــکاتی کــه بــه 
ــر  ــه بهت ــرای ارائ ــس کشــور ب ــد اورژان ــود آم وج
و ســریع تر خدمــات، وســایل جدیــدی را بــه 
اورژانــس اضافــه کــرد کــه از آن جملــه راه انــدازی 
بــود.  شــهرها  برخــی  در  هوایــی  اورژانــس 
ــه کان شــهر شــدند  ــل ب ــه شــهرها تبدی رفته رفت
و ترافیــک مثــل دردی مزمــن بــه جــان اورژانــس 
ــرد. ــه رو ک ــکل روب ــا مش ــانی را ب ــاد و امدادرس افت
اورژانــس پیش بیمارســتانی بــرای آن کــه بتوانــد 
ــش  ــاران را کاه ــن بیم ــه بالی ــیدن ب ــان رس زم
ــرد  ــاال بب ــش را ب ــت خدمات ــد کیفی ــد و بتوان ده
ــت  ــه می بایس ــا اینک ــت؛ ی ــش رو داش دو راه پی
ــش  ــش را افزای ــا و آمبوالنس های ــداد پایگاه ه تع
ــی از  ــم برخ ــاز ه ــورت ب ــن ص ــه در ای ــد ک ده
ــی و  ــای قدیم ــود بافت ه ــه وج ــکات ازجمل مش
ترافیک هــای ســنگین همچنــان بــه قــدرت خــود 
ــیله ای را در  ــد وس ــه بای ــا اینک ــد و ی ــی بودن باق
ــد از  ــه بتوان ــی داد ک ــرار م ــا ق ــار آمبوالنس ه کن
پــس ایــن مشــکات برآیــد و تنهــا موتــور بــود که 
می توانســت ایــن مهــم را انجــام دهــد و کارنامــه 
ــی نمایانگــر  ــاه موتورالنس هــا به خوب هرچنــد کوت
هســتند کــه توانســته اند بســیاری از ایــن اهــداف 

ــه عمــل بپوشــاند. را جام
فرصت ها

مزایــای  خصــوص  در  نوری ســاری  حســن 
گویــد:  مــی  موتورالنس هــا  از  اســتفاده 
ــار  ــن بیم ــه بالی ــیدن ب ــان رس ــا زم موتورالنس ه
را 3 الــی 4 دقیقــه کاهــش داده انــد و از مجمــوع 
ــده 70  ــذار ش ــا واگ ــه آن ه ــه ب ــی ک عملیات های
ــام  ــه اتم ــس ب ــه آمبوالن ــاز ب ــدون نی درصــد را ب

رســانده اند.
از  کــه  بــود  شــهرهایی  اولیــن  از  تهــران 

موتورالنس هــا اســتفاده کــرد. اســماعیل فراهانــی، 
معــاون فنــی اورژانس تهــران در خصــوص مزایایی 
کــه اورژانس هــای موتــوری داشــته اند گفــت: 
کاری  حجــم  شــده اند  باعــث  موتورالنس هــا 
پایگاه هــا را بــا وجــود افزایــش شــش درصدی 
مأموریت هــا 3 تــا 38 درصــد کاهــش دهنــد. 
زمــان  کاهــش  خصــوص  در  همچنیــن  وی 
ــوان کــرد: یکــی از  ــر بالیــن بیمــار عن رســیدن ب
ــان  ــش زم ــس، کاه ــم در اورژان ــئله های مه مس
ــوص  ــت به خص ــاران اس ــن بیم ــر بالی ــیدن ب رس
ــان  ــه اول، زم ــد دقیق ــه چن ــی ک در عملیات های
موتورالنس هــا  می شــود  محســوب  طایــی 
باعــث کاهــش چشــمگیری شــده اند و زمــان 
رســیدن را بــه یــک و نیــم دقیقــه کاهــش 
ــین های  ــی از تکنس ــال یک ــوان مث ــد؛ به عن داده ان
موتــوری مــا در یــک روز و در طــول یــک ســاعت 
ســه مأموردیــت در ســه نقطــه مختلــف تهــران را 
انجــام داد کــه اگــر قــرار بــود ایــن کار بــه وســیله 
آمبوالنس هــا انجــام شــود حداقــل 5 ســاعت 
ــداد  ــه تع ــاره ب ــا اش ــی ب ــرد. فراهان ــان می ب زم
اظهــار  موتورالنس هــا  روزانــه  مأموریت هــای 
داشــت: 13 دســتگاه موتورالنــس مســتقر در 
ــه 150 عملیــات را انجــام می دهنــد  تهــران روزان
کــه میانگیــن ماهانــه آن 4 هــزار مأموریــت اســت 
ــد  ــا 12 درص ــا تنه ــن عملیات ه ــوع ای و از مجم
ــه اعــزام آمبوالنــس شــده کــه عــدد  آن منجــر ب

ــت. ــی اس ــل قبول قاب
اســت  شــهرهایی  دیگــر  از  نیــز  اصفهــان 
ــاوگان  ــدازی ن ــه راه ان ــدام ب ــت اق ــی اس ــه مدت ک
ــوری کــرده اســت. علیرضــا قاســمی، رئیــس  موت
اداره اورژانــس پیش بیمارســتانی اصفهــان کــه 
در  نیــز می باشــد  موتــوری  نــاوگان  مســئول 
خصــوص نقــش موتورالنس هــا در کاهــش زمــان 
ــه  ــا ب ــد: م ــاران می گوی ــن بیم ــر بالی ــیدن ب رس
ــهری،  ــت ش ــژه باف ــاص و وی ــت خ ــل وضعی دلی
ــک،  ــا و ترافی ــدادی در جاده ه ــط ام ــتن خ نداش
کنیــم؛  اســتفاده  ازموتورالنس هــا  ناگزیریــم 
خوشــبختانه تجربــه اســتفاده از موتورالنس هــا 
بــوده کــه کاهــش چشــمگیری در زمــان رســیدن 

ــد. ــار دارن ــن بیم ــر بالی ب
چالش ها

ــوری  ــاوگان موت ــه ن ــی ک ــام خوبی های ــا تم ب
مشــکات  از  نبایــد  باشــد  داشــته  می توانــد 
اســت  آن  روی  پیــش  کــه  چالش هایــی  و 
مشــکات  مهم تریــن  از  برخــی  شــد.  غافــل 
می شــود: عنــوان  ادامــه  در  موتورالنس هــا 

ــن  ــام ای ــه انج ــین ها ب ــل تکنس ــدم تمای 1. ع
کار

بــه گــزارش حســن همتــی، روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی فــارس، رزمایــش امــداد و انتقــال مجروحیــن و مصدومیــن 
ویــژه گرامیداشــت شــهداي اربعیــن حســیني یک شــنبه، 14 آذرمــاه بــا حضــور شــوراي هماهنگــي بهداشــت، امــداد و درمــان نیروهــاي مســلح، مدیریــت 
ــا حضــور  ــارس و ب ــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکي ف ــوم پزشــکي شــیراز، مرکــز مدیری ــارس، دانشــگاه عل ــان ســازمان تأمیــن اجتماعــي اســتان ف درم
سرپرســت اورژانــس کشــور و رئیــس پدافنــد غیرعامــل وزارت بهداشــت در شــیراز برگــزار شــد. سرپرســت اورژانــس کشــور در حاشــیه برگــزاری ایــن مراســم 
بــا اشــاره بــه اهــداف برگــزاری رزمایــش اظهــار داشــت: ایــن رزمایــش بــا هــدف ارتقــاء آمادگــي بین دســتگاهي و اســتقرار ســامانه های ارتباطــي مناســب 

بیــن دســتگاه های لشــکري و کشــوري جهــت مدیریــت صحیــح پاســخ ســامت بــه بــروز حــوادث و بایــاي مختلــف برگــزار شــده اســت.

رخـــش تیـــزپای اورژانـــس
پرونده ای درباره تأثیرات مثبت موتورالنس ها و مشکالت و چالش های آن

معاون فنی- عملیاتی اورژانس کشور:

موتورالنس هــا  کار  ســختی 
ــت ــف اس مضاع

فنــی- معــاون  ســرور،  محمــد 
عملیاتــی اورژانــس کشــور در خصــوص 
موتورالنس هــا  راه انــدازی  ضــرورت 
دلیــل  بــه  بــزرگ  شــهرهای  در  گفــت: 
نارســایی مهندســی شــهرها و طراحــی 
و  شــهری  مبلمــان  غیراســتاندارد 
همچنیــن ترافیــک شــدیدی کــه بــا آن 
ــس  ــتفاده از موتورالن ــتیم، اس ــه رو هس روب

اســت. اجتناب ناپذیــر 
کشــور  اورژانــس  عملیاتــی  معــاون 
بــا اشــاره بــه نتایــج مؤثــر و چشــمگیر 

اســتفاده از موتورالنس هــا اظهــار کــرد: اســتفاده از موتورالنــس در تهــران باعــث کاهــش زمــان 
رســیدن و همچنیــن افزایــش کیفیــت خدمات دهــی شــده اســت. وی همچنیــن بــه نقــاط ضعــف 
و مشــکالت آن اشــاره کــرده و افــزود: مهم تریــن مشــکل آن بحــث ایمنــی و خطراتــی اســت کــه 
راکــب آن را تهدیــد می کنــد. همچنیــن گرمــا و ســرمای هــوا، بارندگــی و بــرف کارایــی آن را تحــت 
تأثیــر قــرار می دهــد؛ موتورالنس هــا در جابجایــی تجهیــزات بــا محدودیــت مواجــه هســتند و یــک 

ــد. ــام دهن ــش را انج ــد کارهای ــره بای نف
ســرور در خصــوص برنامه هــای آتــی اورژانــس کشــور در رابطــه بــا موتورالنس هــا افــزود: برنامــه 
ــه  ــز برنام ــران نی ــود. در ته ــدازی ش ــس راه ان ــهرها موتورالن ــی کالن ش ــه در تمام ــت ک ــن اس ــا ای م
وســیعی بــرای گســترش و توســعه آن داریــم کــه در حــال انجــام اســت. وی بــا بیــان اینکــه هرچنــد 
کار در اورژانــس پیش بیمارســتانی ســخت اســت و ســختی کار بــا موتــور مضاعــف  می باشــد 
ــای بهتــری در  ــه پرداختــی مزای ــرای موتورالنس هــا از لحــاظ زمــان کاری و هزین ــح کــرد: ب تصری
نظــر گرفتــه شــده اســت کــه ایــن مســئله آن هــا را تشــویق بــه کار در واحــد موتورالنــس می نمایــد.

نوری ساری، رئیس اداره اورژانس 
پیش بیمارستانی کشور:

بهــره وری موتورالنس هــا 1/8برابــر 
ــت ــوده اس ــا ب ــتر از آمبوالنس ه بیش

خصــوص  در  نوری ســاری  حســن 
گفــت:  موتورالنس هــا  فعلــی  وضعیــت 
ــس  ــتگاه موتورالن ــر 44 دس ــال حاض در ح
در  کــه  داریــم  کشــور  ســطح  در  فعــال 
دارای  شــهرهای  و  کالن شــهرها  برخــی 
ترافیــک در حــال فعالیــت هســتند. وی در 
ــران  ــر در ته ــال حاض ــزود: در ح ــه اف ادام
30 کــد موتورالنــس فعــال وجــود دارد کــه 
ــس  ــات اورژان ــی از خدم ــد قابل توجه درص

دارنــد. عهــده  بــر  را  پیش بیمارســتانی 
رئیــس اداره اورژانــس پیش بیمارســتانی 

بــاالی 800  اظهــار داشــت: خریــد موتورالنس هــای  بــه وضعیــت موتورالنس هــا  اشــاره  بــا 
ــب رســیده  ــه تصوی ــز ب ــت نی سی ســی یکــی از اهــداف اورژانــس کشــور اســت کــه در هیئــت دول
اســت. وی همچنیــن بــا اشــاره بــه مشــکالت تکنســین های موتورالنــس تصریــح کــرد: مهم تریــن 
مشــکل موتورالنس هــا عــدم ایمنــی تکنسین هاســت؛ در موتورالنس هایــی کــه در حــال خریــداری 
هســتند ایــن مشــکل برطــرف شــده و در مــورد لبــاس آن هــا نیــز بــا اســتفاده از اســاتید فن، لباســی 
ــین ها  ــرای تکنس ــن را ب ــی ممک ــن ایمن ــه بیش تری ــده ک ــان طراحی ش ــرای آن ــل ب ــب و کام مناس

ــد. ــاد می کن ایج
نوری ســاری بــه عملکــرد موتورالنس هــا در چنــد ســال اخیــر نیــز اشــاره کــرده و افــزود: حــدود 
70 درصــد از مأموریت هــای واگــذار شــده بــه موتورالنس هــا اتمــام خــورده و نیــاز بــه اعــزام 
ــر از  ــه کمت ــی 4 دقیق ــدود 3 ال ــم ح ــار ه ــن بیم ــه بالی ــیدن ب ــان رس ــت؛ زم ــوده اس ــس نب آمبوالن
آمبوالنــس بــوده اســت همچنیــن بهــره وری موتورالنس هــا نســبت بــه هزینه شــان 1/8 برابــر 

ــت. ــوده اس ــا ب ــتر از آمبوالنس ه بیش

معاون فنی اورژانس تهران:
موتورالنس ها حجم کار آمبوالنس ها را تا 38 درصد کاهش داده اند

اســماعیل فراهانــی، معــاون فنــی اورژانــس تهــران در خصــوص آغــاز بــه کار نــاوگان موتــوری تهــران گفــت: طــرح اســتقرار موتورالنس هــا 
از اردیبهشــت 94 شــروع و نهایتــًا در تیرمــاه به صــورت رســمی بــا 13 دســتگاه موتــور آغــاز بــه کار نمــود. وی در ادامــه افــزود: متقاضیــان 
ابتــدا بایــد از واحــد کنتــرل کیفیــت، نیــروی انســانی و آمــوزش تأییدیــه می گرفتنــد و مشــخص می شــد کــه فــرد توانایــی و قابلیــت مدیریــت 

ــره را دارد. ــام کار یک نف انج
فراهانــی بــه نحــوه حضــور ایــن نیروهــا در مکان هــای اســتقرار نیــز اشــاره کــرده و گفــت: حضــور و غیــاب ایــن نیروهــا بــا دیســپچ اســت و 
از زمانــی کــه آمــاده بــه کار می شــوند بایــد بــه دیســپچ اعــالم کننــد. معــاون فنــی اورژانــس تهــران بــا اشــاره بــه مشــکالت نــاوگان موتــوری 
ــا بی ســیم های دســتی را  اظهــار داشــت: بزرگ تریــن مشــکل موتورهــا نداشــتن قابلیــت نصــب GPS اســت همچنیــن مشــکالت ارتبــاط ب
ــا موبایــل فــرد تمــاس گرفــت از آن گذشــته اگــر  ــر آن افــزود. موتورالنس هــا در نقــاط کــور خــارج از دســترس هســتند و بایــد ب نیــز بایــد ب

ــد به طورکلــی از چرخــه کار خــارج می شــوند. ــرای نیروهــا پیــش آی ــه ای ب حادث
وی در پایــان تصریــح نمــود: موتورالنس هــا فوایــد بســیاری بــرای اورژانــس دارنــد و همچنیــن باعــث رضایت منــدی تکنســین پایگاه هــا نیــز 

شــده اند چــون توانســته اند حجــم کاری پایگاه هــا را از 3 تــا 38 درصــد کاهــش دهنــد. آن هــا روزانــه 150 مأموریــت انجــام می دهنــد.
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واژگونی آمبوالنس در محور نهبندان- بیرجند

و  مدیریــت حــوادث  مرکــز  رئیــس  دلخروشــان،  علــی 
فوریت هــای پزشــکی خراســان جنوبــی از واژگونــی یــک 
ــر  ــد خب ــدان- بیرجن ــور نهبن ــس 115 در مح ــتگاه آمبوالن دس
داد و گفــت: یــک دســتگاه آمبوالنــس 115 مــزار »ســید 
علــی« بامــداد روز پنج شــنبه، 4 آذرمــاه در کیلومتــر 700 
ــد واژگــون شــد. وی لغزندگــی جــاده  ــدان- بیرجن محــور نهبن
را علــت واژگونــی آمبوالنــس دانســت و افــزود: ایــن آمبوالنــس 
ــوده  ــزام ب ــه تصــادف در حــال اع ــه حادث جهــت امدادرســانی ب
ــر ایــن واژگونــی دو نفــر از  ــر اث اســت. دلخروشــان ادامــه داد: ب
ــل  ــی و در مح ــت جزئ ــار مجروحی ــکی دچ ــین های پزش تکنس

ــدند. ــان ش ــز درم نی

مسمومیت خانواده پنج نفره قمی با گاز مونوکسیدکربن
 

ــت  ــط عمومــی مرکــز مدیری ــر رواب مهــدی جمشــیدی، مدی
ــواده  ــمومیت خان ــم از مس ــکی ق ــای پزش ــوادث و فوریت ه ح
پنــج نفــره در بخــش کهــک قــم بــا گاز مونوکســید کربــن خبــر 
ــاه  ــه، 19 آذرم ــه روز جمع ــاعت 4 و 30 دقیق ــت: س داد و گف
مســمومیت یــک خانــواده پنــج نفــره بــا گاز مونوکســیدکربن در 
بخــش کهــک گــزارش شــد. وی در ادامــه افــزود: پــس از اعــام 
صــورت گرفتــه، مأمــوران اورژانــس بــه ســرعت بــه محــل اعــزام 
شــده و ضمــن ارائــه خدمــات درمانــی اولیــه، نســبت بــه انتقــال 

آن هــا بــه مرکــز درمانــی اقــدام کردنــد.

برخورد زنجیره ای سه خودرو، حادثه آفرید

ــت  ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــر رواب ــک پور، مدی ــا اش ذکری
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی مازنــدران بــا اعــام ایــن خبــر 
گفــت: در ســاعت 17 و 27 دقیقــه روز دوشــنبه 15 آذرمــاه، در 
محــور خلیل شــهر- بهشــهر ســه خــودروی نیســان، پرایــد و پــژو 
206  بــا هــم برخــورد کــرده و بــه دنبــال آن شــش نفــر مصــدوم 
ــای  ــای پایگاه ه ــرد: آمبوالنس ه ــح ک ــک پور تصری ــدند. اش ش
اورژانــس خلیــل شــهر و بهشــهر بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند. 
وی افــزود: دو نفــر از مصدومــان بــه دلیــل جراحــات ســطحی در 
محــل مــداوا و بقیــه بــه بیمارســتان امــام خمینــی)ره( بهشــهر 

منتقــل شــدند.

هفت مصدوم در واژگونی پراید 

ــز حــوادث  ــی مرک ــط عموم ــر رواب ــی افشــارنیک، مدی مصطف
ــت  ــا هف ــد ب ــی پرای ــابور از واژگون ــکی نیش ــای پزش و فوریت ه
ــاه در  ــنبه 7 آذرم ــداد روز یکش ــت: بام ــر داد و گف ــدوم خب مص
ــه  ــابور ب ــر دو نیش ــد در کیلومت ــی پرای ــح واژگون ــاعت 9 صب س
ــای  ــس پایگاه ه ــتگاه آمبوالن ــه دس ــریعاً س ــبزوار رخ داد و س س
شــهری بــه محــل اعــزام شــدند. وی در ادامــه افــزود: ایــن حادثه 
ــات  ــام اقدام ــس از انج ــی پ ــه همگ ــت ک ــدوم داش ــت مص هف
ــن و  ــتان های 22بهم ــه بیمارس ــادف  ب ــه تص ــی در صحن درمان

حکیــم منتقــل شــدند.

ــد. ــار دارن ــن بیم ــر بالی ب
چالش ها

ــوری  ــاوگان موت ــه ن ــی ک ــام خوبی های ــا تم ب
مشــکات  از  نبایــد  باشــد  داشــته  می توانــد 
اســت  آن  روی  پیــش  کــه  چالش هایــی  و 
مشــکات  مهم تریــن  از  برخــی  شــد.  غافــل 
می شــود: عنــوان  ادامــه  در  موتورالنس هــا 

ــن  ــام ای ــه انج ــین ها ب ــل تکنس ــدم تمای 1. ع
کار

بــا توجــه به اینکــه در مرحلــه فراخــوان ثبت نام 
بــرای تکنســین موتــوری دانش آموختــگان چهــار 
و  فوریت هــا  بی هوشــی،  پرســتاری،  گــروه 
شــرکت  می توانســتند  قدیمــی  تکنســین های 
نماینــد امــا اقبــال چندانــی از جانــب آن هــا 
صــورت نگرفتــه اســت. ایــن عــدم اقبــال و توجــه 
ــه آن  ــه ب ــه در ادام ــکاتی دارد ک ــه در مش ریش
ــئوالن  ــه مس ــت ک ــود و الزم اس ــه می ش پرداخت
بــرای توســعه نــاوگان موتــوری در کشــور بــه آن 

ــد. ــاش نماین ــا ت ــع آن ه ــوده و در رف ــه نم توج
2. پرخطرترین وسیله

ــایل  ــن وس ــی از پرخطرتری ــیکلت یک موتورس
ــود  ــتندات موج ــر مس ــا ب ــه بن ــت ک ــه اس نقلی
باالتریــن آمــار تصادفــات و تلفــات جانــی متعلــق 
ــن  ــت ای ــی باب ــت و نگران ــواران اس ــه موتورس ب
ــت از  ــه صحب ــه ک ــش رفت ــا پی ــا آنج ــئله ت مس
بــه  موتورسیکلت ســازی  کارخانــه  تعطیلــی 
ــه  ــت اینک ــلم اس ــه مس ــت. آنچ ــده اس ــان آم می
و  تولیــد  هم اکنــون  کــه  موتورســیکلت هایی 
ــوند  ــتفاده می ش ــز اس ــا نی ــوان موتورالنس ه به عن
فاقــد اســتانداردهای الزم هســتند و ایــن مســئله 

ــد. ــت می باش ــر عل ــد ب مزی
3. زیر سقف آسمان

مکان هایــی  و  خیابان هــا  در  موتورالنس هــا 
کــه پایــگاه نیســت مســتقر می شــوند یعنــی 
ــد  ــد بای ــه دارن ــی ک ــکات مهم ــر مش ــاوه ب ع
ســرما و گرمــای هــوا، بــرف و بارندگــی را نیــز بــر 
آن اضافــه نمــود. همچنیــن نداشــتن آب خــوردن 
ــرای  ــی ب ــتن مکان ــتی، نداش ــرویس بهداش و س
ــه مشــکات مهمــی اســت کــه  اســتراحت ازجمل

ــود. ــور نم ــار آن عب ــادگی از کن ــد به س نبای
4. عدم تجهیزات برای ایمنی راکب

تکنســین های  از  یکــی  قبــل  چنــدی 
ــت تصــادف  ــس تهــران در حیــن مأموری موتورالن
پــا دچــار چندیــن  ناحیــه ســاق  از  و  کــرد 
تــا مدت هــا  باعــث شــد  و  شکســتگی شــد 
خانه نشــین شــود. شــاید یکــی از دلیل هــای 
بتــوان  را  وی  ســنگین  مصدومیــت  اصلــی 
ــن  ــرای ای ــی ب ــات ایمن ــاس و امکان ــتن لب نداش
ــا  ــداوم ب ــوان نمــود. کســی کــه به طــور م کار عن
ــی  ــی کاف ــایل ایمن ــد وس ــد بای ــور کار می کن موت
ــا  ــا موتورالنس ه ــد ام ــاده نمای ــودش آم ــرای خ ب
ــا  ــین ها ب ــتند و تکنس ــزات هس ــن تجهی ــد ای فاق
ــت  ــه مأموری ــی ب ــرم معمول ــای ف ــان لباس ه هم

می رونــد.
5. تک نفره بودن و کار مضاعف

کار در موتورالنــس تک نفــره اســت و ایــن 

یعنــی یــک نفــر بایــد بــه جــای دو نفــر کار کنــد 
و قاعدتــاً بایــد مهارت هــای بیشــتری از تکنســین 
ــی از قبیــل مهــارت موتورســواری، قــدرت  معمول
جســمانی، علــم و تجربــه کافــی را داشــته باشــند 

ــد. ــخت تر می کن ــوارد، کار را س ــن م ــه همی ک
6. مشکات موتورها

برخــی از مشــکات هــم هســتند کــه بــه خــود 
ایــن  به عنوان مثــال  برمی گــردد.  دســتگاه ها 
ــوند  ــتفاده می ش ــون اس ــم اکن ــه ه ــا ک موتوره
از  موتورهــا  ندارنــد؛  را   GPS نصــب  قابلیــت 
ــد و  ــتفاده می کنن ــوگ( اس ــتی )آنال ــیم دس بی س
ــوند و  ــارج می ش ــاط از دســترس خ در برخــی نق
ــزات  ــی تجهی ــه در جابه جای ــر اینک ــه مهم ت از هم

ــتند. ــت هس ــار محدودی ــایل دچ و وس
آینده روشن موتورالنس ها

موتورالنس هــا  مشــکات  به یقیــن  قطــع 
ــا را از  ــه آن ه ــوان هم ــتند و می ت ــل نیس الینح
پیــش رو برداشــت؛ همان طــور کــه در حــال 
ــع  ــال رف ــکات در ح ــن مش ــی از ای ــر برخ حاض
ــران  ــوری ته ــاوگان موت ــًا ن ــتند. مث ــدن هس ش
ــه  ــه تهی ــدام ب ــت اق ــعه اس ــال توس ــه در ح ک
موتورهــای جدیــد نمــوده کــه هــم از لحــاظ 
ایمنــی و هــم از نظــر تجهیــزات مجهزتــر از 
ــی  ــرای نیروهای ــتند. ب ــی هس ــتگاه های فعل دس
ــن بخــش مشــغول شــوند  ــرار اســت در ای ــه ق ک
متناســب بــا ســختی کار مزایایــی ویــژه در بخــش 
زمــان اشــتغال و در خصــوص پرداخــت هزینــه در 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
عملیاتــی  فنــی-  معــاون  ســرور،  محمــد 
ــن اســت  ــده آل ای ــد: ای ــس کشــور می گوی اورژان
کــه موتورالنس هــا بــه عنــوان کــد پیشــرو عمــل 
ــه در  ــد ک ــه اینجــا رســید هرچن ــد ب ــد و بای کنن
حــال حاضــر بــه دلیــل کمبــود آمبوالنــس 
ــرای  ــم. ب ــل کنی ــیوه عم ــن ش ــه ای ــم ب مجبوری
همیــن هــم قــرار اســت بــه زودی نــاوگان موتوری 
در کان شــهرهایی مثــل تهــران، اصفهــان، شــیراز، 
مشــهد و اهــواز توســعه  یابــد تــا بــاری بــزرگ را از 

ــد. ــس بردارن دوش اورژان

ــاری گفــت: طــی تمــاس تلفنــی ســاعت 17 و 30  ــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان چهارمحــال و بختی مســئول رواب
دقیقــه بعدازظهــر روز سه شــنبه، 16 آذر بــا مرکــز پیــام اورژانــس 115 شهرســتان لــردگان مبنــی بــر اینکــه خانــم بــارداری دچــار درد زایمــان شــده بافاصلــه 
یــک دســتگاه آمبوالنــس اورژانــس پیش بیمارســتانی شــهری لــردگان بــه محــل اعــزام گردیــد. محســن ابراهیمــی افــزود: بعــد از پیمــودن 33 کیلومتــر، بیمــار 
را از وســیله نقلیــه شــخصی تحویــل گرفتــه و بعــد از اقدامــات اولیــه و پیمــودن هشــت کلیومتــر در نزدیکــی یکــی از روســتاهای ریــگ، زایمــان بیمــار شــروع 
و توســط تکنســین اورژانــس 115 انجــام گرفــت و بیمــار همــراه نــوزاد خــود بــا حــال عمومــی رضایت بخــش تحویــل زایشــگاه بیمارســتان شــهدا لــردگان 

گردیــد. ابراهیمــی خاطرنشــان کــرد: تکنســین های حاضــر در مأموریــت، یونــس نــوروزی و منصــور غامــی بودنــد.

رخـــش تیـــزپای اورژانـــس
پرونده ای درباره تأثیرات مثبت موتورالنس ها و مشکالت و چالش های آن

زارعی نژاد، تکنسین مصدوم 
موتورالنس: 

موتورالنس هــا  ایمنــی  بایــد 
شــود تأمیــن 

ــس  ــین اورژان ــژاد، تکنس ــا زارعی ن رض
موتــوری تهــران در خصوص مشــکالت کار 
ــا موتورالنــس گفــت: اولیــن و مهم تریــن  ب
ــال  ــه در ح ــی ک ــه موتورهای ــکل اینک مش
ــه  ــه هیچ وج ــوند ب ــتفاده می ش ــر اس حاض
وی  نیســتند.  کار  ایــن  انجــام  مناســب 
در ادامــه افــزود: موتورســیکلت به طــور 
کلــی وســیله پرخطــری اســت و باالتریــن 
تلفــات تصادفــات در کشــور مربــوط بــه 

ــا تمــام ایــن اوصــاف برخــی از ارگان هــا ازجملــه نیــروی انتظامــی و  موتورســواران اســت ولــی ب
ــد. ــتفاده کنن ــد از آن اس ــار بای ــس به ناچ اورژان

ــت: هــدف  ــار داش ــی اســتفاده از موتورالنــس اظه ــداف اصل ــه اه ــاره ب ــا اش ــژاد ب زارعی ن
بــر ســر صحنــه می باشــد درصورتی کــه  رســیدن  زمــان  ،کاهــش  موتورالنــس  از  اســتفاده 
موتورهــای اآلن ایــن قابلیــت را ندارنــد و شــاید آن طــور کــه بایــد نتواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد؛ 
ــل  ــه مث ــد ک ــه باش ــا تجرب ــیار ب ــد بس ــد بای ــام می ده ــن کار را انج ــه ای ــردی ک ــته ف از آن گذش

ــد. ــت کن ــه را مدیری ــد صحن ــد و بتوان ــک نمان ــت ترافی ــس پش آمبوالن
تکنســین اورژانــس تهــران بــه عــدم توجــه بــه ایمنــی راکــب اشــاره کــرده و افــزود: بــا توجــه بــه 
اینکــه موتورالنــس وســیله پرخطــری اســت امــا هیچ گونــه ایمنــی بــرای تکنســین در نظــر گرفتــه 
ــورت  ــیند و در ص ــور می نش ــت موت ــی پش ــاس معمول ــان لب ــا هم ــین ب ــک تکنس ــت. ی ــده اس نش
ــی  ــاق بند معمول ــک س ــن ی ــر م ــال اگ ــوان مث ــود؛ به عن ــر می ش ــد براب ــات چن ــادف، صدم تص
داشــتم مطمئنــًا آســیب  کمتــری می دیــدم. وی در ادامــه گفــت: بایــد لباس هــای خــاص 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــین ها در نظ ــرای تکنس ــواری ب موتورس

گودرزی، تکنسین موتورالنس تهران:

تکنسین موتورالنس باید 
مدیریت صحنه را خوب 

بلد باشد
موتورالنــس  تکنســین  گــودرزی،  علــی 
بــر  کار  درخصــوص  تهــران  اورژانــس 
ســال   12 گفــت:  موتورالنــس  روی 
موتورالنس هــا  بخــش  در  کــه  اســت 
مناطــق  اکثــر  در  و  می کنــم  خدمــت 
تهــران شــیفت داده ام. وی در خصــوص 
بــا  گفــت:  موتورالنس هــا  مزیت هــای 
ــود  ــه وج ــه همیش ــی ک ــه ترافیک ــه ب توج

اســت. خــوب  آن  کارایــی  دارد 
گــودرزی بــا توجــه بــه نقــش تکنســین راکــب در افزایــش و کاهــش اثــرات اســتفاده از 
موتورالنس هــا اظهــار داشــت: البتــه بــاال رفتــن کارایــی موتورالنــس بســتگی بــه فــردی دارد کــه 
از آن اســتفاده می کنــد. تکنســین بایــد مدیریــت صحنــه بلــد باشــد و به خاطــر مســائل کوچــک 

ــد. و جزئــی درخواســت آمبوالنــس ننمای
وی ادامــه داد: تکنســین می توانــد در خیلــی از عملیات هــا از افــراد حاضــر در صحنــه کمــک 
ــه تــوان مدیریتــی او  ــه مشــکل کمبــود نیــرو را حــل کنــد کــه البتــه ایــن هــم ب بگیــرد و این گون

بازمی گــردد.
گــودرزی بــه محدودیت هــا و مشــکالت ایــن کار اشــاره کرده و اظهــار داشــت: گاهــی اوقــات 
ــد تنــش  ــد بتوان ــد؛ بای ــه ای مثــل تصــادف حضــور می یاب ــر ســر صحنــه حادث کــه موتورالنــس ب
حاضــران را کــم کنــد و کارش را میــان شــکایت های آنــان انجــام دهــد امــا اگــر آمبوالنــس باشــد 
ــام  ــت کارش را انج ــال راح ــا خی ــد و ب ــل نمای ــس منتق ــل آمبوالن ــه داخ ــدوم را ب ــد مص می توان
دهــد؛ درواقــع بــرای موتورالنس هــا هیــچ صحنــه امنــی وجــود نــدارد. وی همچنیــن نداشــتن 

تجهیــزات اولیــه و اســتاندارد را از دیگــر مشــکالت کاری آنــان بیــان کــرد.

رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان:

ناوگان موتوری اصفهان توسعه می یابد
علیرضــا قاســمی، رئیــس اداره اورژانــس پیش بیمارســتانی اصفهــان در خصــوص نــاوگان موتــوری ایــن شــهر بیــان کــرد: نــاوگان 
موتــوری اصفهــان از اوایــل تیرمــاه 95 بــا ســه دســتگاه شــروع بــه کار کــرد. وی در ادامــه افــزود: بــا توجــه بــه بافــت شــهری و نداشــتن 
خــط امــدادی در جاده هــا، آمبوالنس هــا در ترافیــک می ماننــد و از آن طــرف هــم بایــد زمــان رســیدن بــه مصدومیــن کاهــش یابــد؛ 

ایــن مســئله محقــق نمی شــود مگــر اینکــه موتورالنــس به عنــوان کــد پیشــرو عمــل کنــد.
قاســمی بــه مزایــای ویــژه ای کــه بــرای تکنســین های نــاوگان موتــوری در نظــر گرفتــه شــده اشــاره کرد و گفــت: ازجملــه مزایایــی 
ــه ازای هــر 12 ســاعت کار 18 ســاعت پرداخــت  شــود. رئیــس اداره  ــه ب ــود ک ــن ب ــه شــد ای ــا در نظــر گرفت ــن نیروه ــرای ای ــه ب ک
اورژانــس پیش بیمارســتانی اصفهــان بــه شــرایطی کــه بایــد یــک تکنســین بــرای ایــن کار دارا باشــد اشــاره کرده و تصریــح نمــود: هــر 
تکنســینی حاضــر بــه انجــام ایــن کار نیســت و هرکســی هــم نمی توانــد ایــن کار را انجــام دهــد. تکنســین موتورالنــس بایــد مهــارت 
ــزود:  ــن کار اشــاره کرده و اف ــه مشــکات ای ــن ب ــوای جســمانی الزم برخــوردار باشــد. وی همچنی موتورســواری داشــته باشــد و از ق

موتورالنــس ایمــن نیســت و در معــرض تصادفــات و آســیب های ناشــی از آن قــرار دارد.
ــه  ــا توجــه ب ــزود: ب ــوری نیــز اشــاره کــرد و اف ــاوگان موت ــه برنامــه اورژانــس اصفهــان در خصــوص توســعه ن ــان ب قاســمی در پای

ــود. ــت می ش ــده تقوی ــال آین ــوری در س ــاوگان موت ــده، ن ــای انجام ش برنامه ریزی ه
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December 2016 بــه گــزارش لیــال اصغــری، روابــط عمومــی مرکــز مدیــرت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی البــرز روز چهارشــنبه، ۱۰ آذرمــاه حوالــی ســاعت ۱۳ گزارشــی مبنــی

بــر اینکــه در مســجد روســتای کش بخــش پاییــن طالقــان آقــای ۶۵ ســاله دچــار کاهــش ســطح هوشــیاری شــده بــه مرکــز پیــام ایــن شــهر داده شــد. وی در ادامــه 
افــزود: تکنســین ها، عبدالســالم کرامــت و مســعود دوجــی بالفاصلــه بــرای بیمــار کــه دچــار ایســت قلبــی تنفســی شــده بــود عملیــات احیــاء قلبــی ریــوی پیشــرفته 
را شــروع نمودنــد و پــس از ۲۵ دقیقــه ســی پی آر، بیمــار بــه زندگــی بازگشــت. اصغــری تصریــح کــرد: بــه علــت کوهســتانی بــودن و بعــد مســافت تــا نزدیک تریــن 

بیمارســتان مجهــز لــذا پــس از تثبیــت وضعیــت بیمــار بــه اورژانــس هوایــی تحویــل داده شــد تــا بــه بیمارســتان منتقــل شــود.

ــتان  ــاه تابس ــن م ــن روز از آخری در دهمی
ــم  ــار چش ــتاهای فریدون کن ــی از روس در یک
ــواده  ــوم خان ــد س ــود. فرزن ــان گش ــه جه ب
ــرام  ــیار احت ــادرش بس ــدر و م ــه پ ــود و ب ب
بهــار  ســی ونهمین  آغــاز  در  می گذاشــت. 

ــد. ــمانی ش ــه آس ــود ک ــی اش ب زندگ
ــو  ــی گفتگ ــی صادق ــهید مصطف همســر ش
شــوخی های  بــا  را  »یک یک پنــج«  بــا 
ــه  ــرد: همیش ــاز ک ــرش آغ ــگی همس همیش
می گفــت »تــو نمی دانــی مــن کــی هســتم؟! 
ــن  مــن آدم نیســتم کــه؛ مــن فرشــته ام.« ای

ــود. ــی ب ــگی مصطف ــوخی همیش ش
روز عقدشــان گفــت  از  خانــم صادقــی 

و  بــود  بهمــن 79  کــه 22 
اینکــه ازدواجــی کامــًا ســنتی 
داشــتند و شــروع زندگی شــان 
کــه دانشــجویی بــود؛ مصطفی 
ــازه فارغ التحصیــل و خانمش  ت
شــده  دانشــگاه  وارد  تــازه 
ازدواج  ایــن  حاصــل  بــود؛ 
ــاله اســت  ــای 11 س ــه طاه ک
و بســیار وابســته بــه پــدر 
ــاه  ــد م ــد از چن ــوز بع ــه هن ک
پــدرش  شــدن  آســمانی  از 
حاضــر بــه بازگشــت بــه خانــه 
و دیــدن جــای خالــی پــدر 

نیســت.
گفتگــو بــا خانــم صادقــی بســیار شــیرین و 
ــود چــرا کــه عشــق را می شــد از  دلنشــین ب

تــک تــک کلماتــش حــس کــرد.
مصطفی انسانی کامل بود

همســر شــهید صادقــی خصوصیــات شــهید 
را این گونــه برایمــان گفــت: تمــام خصوصیاتی 
را کــه بایــد یــک انســان واقعــی داشــته باشــد 
در مصطفــی می دیــدم. ادب، متانــت، اخــاق، 
دیانــت، تقــوی، غیــرت و... همــه همکارانــش 
ــن خصوصیــات هســتند.  ــه ای هــم معتــرف ب
ــه ســر خاکــش  هــر پنج شــنبه همکارانــش ب
می آینــد. می گوینــد مــا هنــوز منتظریــم 
ــود.  ــی وارد اداره ش ــه مصطف ــر لحظ ــه ه ک
ــت  ــاه اس ــت م ــد هف ــم می گوی ــرش ه مدی
پــدرم فــوت کــرده امــا فرصــت نمی کنــم بــه 
ســر خاکــش بــروم امــا بــرای مصطفــی وقتــم 

ــم. ــی می کن را خال
و  بــود  دائم الوضــو  همیشــه  مصطفــی 
نمازهایــش را هــم ســر وقــت می خوانــد. 
ــا او زندگــی کــردم،  در 16 ســالی کــه مــن ب
نمــاز و روزه قضــا نداشــت حتــی بــرای خریــد 
ــی  ــم خیل ــه می رفتی ــه هــم ک ــا اجــاره خان ی

ــم. ــه می گرفتی ــجد خان ــار مس ــی کن اتفاق

ــتاری  ــز پرس ــی نی ــر علم ــی از نظ مصطف
بــه روز و بــا ســواد بــود. همیشــه جدیدتریــن 
ــت و در  ــش داش ــوزه کاری ــات را در ح اطاع
ــای  ــای آموزشــی همیشــه از بهترین ه دوره ه

ــود. دوره ب
مصطفی عاشق پدر و مادرش بود

ــا  ــود ام ــز ب ــی عزی ــش خیل ــادرش برای م
مریــض بــود و بــه علــت دیســک کمــر قــادر 
ــی  ــه مصطف ــر هفت ــود. ه ــن نب ــه راه رفت ب
مــادرش را بــه حمــام می بــرد و به شــدت 

می گذاشــت. احتــرام 
 روزی که مصطفی آسمانی شد

شــب عیــد غدیــر از منــزل پدرشــوهرم کــه 

برگشــتیم ســاعت تلفــن همراهــش اتوماتیــک 
ــه عقــب برگشــت؛ گفتــم ســاعت منــزل را  ب
ــه شــوخی گفــت:  ــه پســرم ب درســت کــن. ب

پــس صبــح یــک ســاعت بیشــتر بخوابیــم!
باتــری تلفــن همــراه مصطفــی چنــد روزی 
ــه  ــح ک ــه صب ــت. همیش ــکل داش ــود مش ب
می رفــت بیــدار بــودم و بدرقــه اش می کــردم. 
آن روز صبــح خــواب مانــدم. داشــتم بــه 
ــه مــی دادم کــه کارت ماشــین  پســرم صبحان
و ســوئیچ را دیــدم. قــرار بــود ماشــین را ببــرد؛ 
بــا او کار داشــتم. هرچــه تمــاس گرفتــم وصل 
ــگ زدم جــواب  ــم زن ــگاه ه ــه پای نمی شــد؛ ب
ــی  ــه مصطف ــگ زد ک ــادرم زن ــد. م نمی دادن
ــی  ــگاه هوای ــیک پای ــم کش ــت؟ گفت کجاس
اســت. گفــت پــس ناهــار بیاییــد اینجــا. 
گفتــم بــا مصطفــی کار دارم؛ مــی روم پایــگاه 
بعــد می آیــم. صبحانــه طاهــا را دادم و راهــی 
پایــگاه شــدیم. محــل کار پــدرم نزدیــک 
ــگ زد و  ــدرم زن ــن راه پ ــود. بی ــگاه ب ــه پای ب
ــیک  ــم کش ــت؛ گفت ــی را گرف ــراغ مصطف س
هوایــی اســت و قطــع کــرد. وقتــی رســیدیم 
پایــگاه پــدرم هــم دم در پایــگاه هوایــی بــود. 
برادرشــوهرم زنــگ زد کــه در محــل شــایعاتی 
شــده؛ گفتــم مــن االن دم در پایــگاه هوایــی 

ــن  ــه مشــکلی نیســت. م هســتم؛ ان شــاا... ک
ــاورم نمــی شــد. هنــوز ب

ــه  ــه هم ــد ک ــرد بودن ــر در بالگ ــار نف چه
ــی لباس شــان هــم خاکــی  ــد حت ســالم بودن
ــرق،  ــر ب ــه تی ــورد ب ــا برخ ــا ب ــود ام ــده ب نش
ــدوه  ــا بغــض و ان ــود )ب ــه شــده ب مصطفــی ل
فــراوان( انــگار همــه چیــز دســت بــه دســت 
هــم داده بودنــد تــا مصطفــی را از مــا بگیرنــد. 
همــکارش کــه با آمبوالنــس جســدش را آورد، 
بــه مــن گفــت: خانــم صادقــی شــرمنده ام کــه 
مصطفــی را این گونــه تحویل تــان می دهــم.

پیر حسین کولیوند، حامی ما
مســئولین  از  صادقــی  شــهید  همســر 
کشــوری در مــورد ارجــاع خانواده هــای 
شــهدای اورژانــس بــه تأمیــن اجتماعــی 
ــه دارد  ــر گل ــتمری بگی ــوان مس و به عن
امــا می گویــد: پیرحســین کولیونــد، 
رئیــس اورژانــس کشــور حامــی ماســت 
ــه  ــا هم ــواده. ب ــی خان ــث دلگرم و باع
وجــود از او تشــکر می کنــم؛ در هــر 
ســاعت از شــبانه روز کــه مــن بــا ایشــان 
تمــاس گرفتــم، حتــی شــده بــا پیامک، 
جــواب مــا را داده انــد. از مســئولین 
ــم. ــکر می کن ــم تش ــل ه ــس آم اورژان

ــی  ــار مال ــدون ب شــهدای ســازمانی ب
بنیــاد شــهید

همســر شــهید صادقی در ادامه از مســئولین 
این گونــه درخواســت دارد: در بحــث شــهادت، 
می خواهــم  کشــوری  مســئولین  تمــام  از 
ــه  ــس ک ــی اورژان ــین های عملیات ــه تکنس ک
ــان  ــر هموطن ــات دیگ ــرای نج ــان را ب جان ش
می  دهنــد جــزو شــهدای بنیــاد شــهید بداننــد 
ــا  ــاالی ســر بچه هــا نیســت؛ ب ــا اگــر پــدر ب ت
ــز همچــون  ــدان نی ــاد، فرزن ــای بنی حمایت ه
ــخت  ــا س ــه آن ه ــوند و ب ــت ش ــدران تربی پ
ــازمانی  ــس شــهید س ــذرد. شــهدای اورژان نگ
ــاد شــهید  ــرای بنی ــی ب ــار مال ــا ب هســتند ام
ندارنــد. امیدواریــم بــا پیگیری هــای کولیونــد 

ــه نتایــج مثبتــی برســیم. ب
و سخن پایانی...

همســر ایــن شــهید بزرگــوار صحبت هــای 
خــود را بــا ایــن دعــا بــه پایــان می رســاند:

از خــدا می خواهــم ایــن توانایــی را بــه من 
بدهــد و دو چنــدان کنــد کــه بــه همســرم 
ــل  ــرم را مث ــم پس ــا بتوان ــم ت ــادار بمان وف
پــدرش تربیــت کنــم و در آینــده ای نزدیک، 
ــون او و  ــرش را چ ــرم، پس ــکاران همس هم

ــد. ــن او ببینن جایگزی

روی خط دیسپچبا کاروان شهـــدا

 دیسپچ یعنی پیشانی اورژانس

زندگــی زیباســت امــا شــهادت از آن زیباتــر؛ ســامت تن زیباســت امــا پرنده عشــق، تن را قفســی می بینــد که در 
بــاغ نهــاده باشــند؛ وطــن پرســتو بهــار اســت و اگر بهــار مهاجر اســت از پرســتو مخــواه کــه بماند؛ پرســتویی که 
مقصــد را در کــوچ می بینــد از ویرانــی النــه اش نمی هراســد. اگــر مقصــد پــرواز اســت پــس قفــس ویــران بهتر.

یــزد  در   1365 متولــد  امینــی  ریحانــه 
ــس  کارشناســی ارشــد پرســتاری اســت کــه پ
را در  فارغ التحصیلــی، دو ســال طرحــش  از 
بالینــی  به صــورت  بیمارســتانی  اورژانــس 
ــال  ــج س ــدود پن ــس از آن، ح ــرده و پ کار ک
اســت کــه در مرکــز پیــام اورژانــس 115 یــزد 
ــتاری را  ــت. او پرس ــت اس ــه خدم ــغول ب مش
خیلــی دوســت دارد امــا بنــا بــه دالیلــی کار در 

ــت. ــرده اس ــاب ک ــپچ را انتخ دیس
خانــواده به خصــوص همســرش کار در 115 را 
ــه کار در بیمارســتان ترجیــح می دهنــد چــرا  ب
ــب تر  ــام را مناس ــز پی ــط کاری مرک ــه محی ک

ــد. ــر می دانن ــت کاری 115 را اثرگذارت و ماهی
»یک یک پنج«: روز اول کار چطور بود؟

ــترس  ــا اس ــی روز اول کار را ب ــه امین ریحان
ــه  ــرا ک ــد چ ــی کن ــروع م ــاد ش ــی زی و نگران
ــران  ــده و نگ ــت نش ــط کار اخ ــا محی ــوز ب هن
اســت کــه از عهــده کار بــر نیایــد. او می گویــد: 
اینکــه از پشــت تلفــن و بــا صحبت هــای افــراد 
ــم را تشــخیص دهــی کاری  غیرمتخصــص عائ
ســخت و دشــوار اســت و آمــوزش دادن از 
پشــت خــط تلفــن نیــز بــه افــرادی کــه بعضــاً 
اســترس  و  اضطــراب  در  شــرایط  به خاطــر 

ــت. ــخت اس ــیار س ــتند بس هس
 »یک یک پنــج«: شــما فضــای دیســپچ را 

چگونــه توصیــف می کنیــد؟
 امینــی بــا توصیــف فضــای دیســپچ می گوید: 
فضــای دلنشــینی نــدارد؛ پــر از اســترس اســت 
امــا فعــال؛ هــر لحظــه اش بــا لحظــه دیگــر فرق 
دارد؛ متفــاوت اســت و متنــوع؛ ســخت اســت اما 
ــن  ــن در کل از شــغلم راضــی هســتم و از ای م
کــه بــه همنوعانــم کمــک می کنــم خوشــحالم.
ــر شــما  ــن شــغل ب ــر ای ــج«: تأثی »یک یک پن

چــه بــوده اســت؟
بــه عقیــده ایــن دســیپچر فعــال، ایــن شــغل 
هــم تأثیــر خــوب دارد و هــم تأثیــر بــد. تأثیــر 
خوبــش ایــن اســت کــه حالــت دلســوزی، ترحم 
و نوع دوســتی را در انســان بیشــتر و بیشــتر 
ــته  ــاس را نداش ــن احس ــر ای ــه اگ ــد ک می کن
باشــی در کارت موفــق نمــی شــوی امــا تأثیــر 
منفــی آن ایــن اســت کــه مــدام اســترس داری 
ــدن و  ــتم ب ــه سیس ــترس روی هم ــن اس و ای
همچنیــن همــه زندگــی ات تأثیــر می گــذارد و 
ــی  ــد. زندگ ــرار می ده ــعاع ق ــه را تحت الش هم

پراســترس ســخت اســت.
ــما  ــی ش ــس در زندگ ــج«: اورژان »یک یک پن

چــه تأثیــری داشــته اســت؟
نــگاه جامــع و  اورژانــس یــک  می گویــد 
ــتر  ــم بیش ــد. نظ ــی می ده ــه زندگ ــر ب دقیق ت
ــد. ــتر می کن ــی بیش ــل را در زندگ ــرعت عم و س

اورژانــس  در  کار  تفــاوت  »یک یک پنــج«: 
ــت؟ ــپچ چیس ــا دیس ــتانی ب بیمارس

اورژانــس  در  کار  متفــاوت  نــوع  از  او 
ــاوت  ــه تف ــد ک ــپچ می گوی ــتانی و دیس بیمارس

بســیار زیــاد اســت. بــه گفتــه وی در کار 
ــرات  ــی، تغیی ــی بین ــار را م ــتانی، بیم بیمارس
ــی، پزشــک و دیگــر همــکاران  بیمــار را می بین
در کنــارت هســتند. تنهــا نیســتی امــا در 
دیســپچ تنهــا براســاس یــک ســری اطاعــات 
ــد  ــص می ده ــرد غیرمتخص ــه ف ــی ک و عائم
قضــاوت می کنــی. در واقــع روی لبــه تیــغ 
ــات  ــتباه و اطاع ــی اش ــک راهنمای ــتی. ی هس
ــزد.  ــه هــم می ری ــز را ب ــط باشــد، همــه چی غل
کار در بیمارســتان خســتگی جســمی دارد امــا 
کار در دیســپچ به شــدت خســتگی روحــی 

دارد.
ــما  ــده کار ش ــکات عم ــج«: مش »یک یک پن

چیســت؟
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مشــکل اصلــی ایــن 
کار را شــیفت های ســخت و طوالنــی مــدت 
اســت خاطرنشــان کــرد: ایــن شــیفت های 
طوالنــی بــرای خانم هــا بســیار ســخت اســت و 
ایــن مســئله مســلماً در روابــط بــا هــم و انگیــزه 
ســاعات  می گــذارد.  تأثیــر  کارکنــان  کاری 
ــتاران  ــتر از پرس ــی بیش ــپچ خیل کاری در دیس
بیمارســتان اســت. در دیســپچ در هــر شــیفت 
ــه در  ــتیم ک ــیم هس ــپچ و دو بی س ــار دیس چه
مجمــوع در مرکــز حــدود 20 نفــر کارمنــد 

هســتیم.
ــما در  ــاس ش ــای تم ــج«: آماره »یک یک پن

ــه اســت؟ 24 ســاعت چگون
ــن  ــه میانگی ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام امین
ــاعت  ــر 24 س ــه در ه ــا در روز و اینک تماس ه
در شــهر یــزد بیــن 250 تــا 300 تمــاس داریــم 
کــه البتــه اعــزام آمبوالنــس بیــن 90 تــا 100 
تماس هــا  مابقــی  و  اتفــاق می افتــد  مــورد 
را بیشــتر مشــاوره می دهیــم تصریــح کــرد: 
ــم  ــی ه ــت تلفن ــا مزاحم ــن تماس ه ــن ای بی
ــدارس  ــی م ــاعات تعطیل ــن س ــه بی ــم ک داری
ــت  ــب مزاحم ــر ش ــد. در اواخ ــه اوج می رس ب
ــا هســتند  ــم بچه ه ــاً ه ــه عمدت ــاد اســت ک زی
ــاس از 300  ــدود 50 تم ــی ح ــور تقریب و به ط
ایــن  در  اســت.  مزاحمــت  روزانــه  تمــاس 
آواز  می کشــند،  جیــغ  بیشــتر  مزاحمت هــا 

می خواننــد یــا فــوت می کننــد!
ــک  ــره خــوب و ی ــک خاط ــج«: ی »یک یک پن

خاطــره بــد بــرای مخاطبــان بگوییــد.
خــوب  خاطــرات  از  امینــی  ریحانــه 
کل،  در  اینکــه  و  می گویــد  برایمــان  خــود 
تلفــن  پشــت  کــه  احیایــی  آموزش هــای 
خــوب  خاطــرات  جــزء  همــه  می دهیــم 
هســتند امــا یــک روز از اســتخری تمــاس 
گرفتنــد و گفتنــد یــک پســربچه 10 ســاله در 
اســتخر افتــاده و او را بیــرون آورده ایــم. مــا هــم 
ــن،  ــت تلف ــم و پش ــزام کردی ــس را اع آمبوالن
آمــوزش احیــاء و مشــاوره دادیــم و تــا رســیدن 
ــی  ــودی کم ــوز بهب ــال دانش آم ــس ح آمبوالن
ــودی  ــا بهب ــه روز ب ــس از س ــرد و پ ــل ک حاص

کامــل از بیمارســتان مرخــص شــد.
ادامــه از خاطــرات بــد و بــه  امینــی در 
ــد:  ــن می گوی ــود چنی ــخت خ ــاح او س اصط
ــخت  ــان س ــه برایم ــتند ک ــم هس ــی ه خاطرات
اســت و گاهــاً مدت هــا طــول می کشــد تــا 
ــن خاطــرات  ــم. یکــی از ای آن را فرامــوش کنی
مــا  از  تماســی کــه  بــه  مربــوط می شــود 
از مشــاجره ای  آمبوالنــس خواســتند. پــس 
کــه بیــن عــده ای انجــام شــده بــود، یــک نفــر 
ــا شــرح حالــی کــه  حالــش بــد می شــود امــا ب
ــا  ــا آن ج ــود ام ــد نب ــار ب ــال بیم ــم ح گرفتی
ــود و جــو بســیار  شــرایط پراســترس عصبــی ب
متشــنج. آمبوالنــس را اعــزام کردیــم و مشــاوره 
ــو  ــت ج ــم نتوانس ــاوره ه ــن مش ــا ای ــم ام دادی
ــس  ــی آمبوالن ــد حت متشــنج آن جــا را آرام کن
ــار  ــرد بیم ــه ف ــد. گرچ ــه بودن ــم نپذیرفت را ه
ــاس  ــس از آن تم ــا پ ــد ام ــوب ش ــش خ حال
ــن  ــد. ای ــا گفتن ــه م ــزا ب ــی ناس ــد و کل گرفتن
ناســزا گفتن هــا بــرای مــا خیلــی ســخت 
ــه  اســت. یکــی از همــکاران می گفــت هرچــه ب
خــودم بگوینــد مهــم نیســت امــا وقتــی به پــدر و 
ــم ســخت اســت و  ــد برای ــادرم ناســزا می گوین م
تــا چنــد روز حالــم بــد می شــود؛ در ایــن مــورد 
ــه  ــی ب ــم حت ــچ مرجــع رســیدگی نداری هــم هی
مدیران مــان هــم کــه می گوییــم، می گوینــد 
ــدارد، کاری از  چــون مرجــع رســیدگی وجــود ن

برنمی آیــد. دســت مان 
»یک یک پنــج«: و صحبــت پایانــی ریحانــه 

ــئولین. ــردم و مس ــا م ــی ب امین
ــمت  ــی اش را در دو قس ــت پایان ــی صحب امین
می گویــد: صحبتــم بــا مــردم ایــن اســت کــه مــا 
را هــم از خودشــان بداننــد. هرکســی در جامعــه 
ــد  ــرد و بای ــده می گی ــه عه ــه ای را ب ــک وظیف ی
ــش  ــس احترام ــد پ ــام ده ــه را انج ــن وظیف ای
ــن جامعــه زندگــی  ــا هــم در ای واجــب اســت. م
می کنیــم و جزئــی از ایــن جامعه ایــم. مــردم 
ــا  ــد، م ــاس می گیرن ــی تم ــه وقت ــد ک ــاور کنن ب
هــم از خودشــان هســتیم. دوســت، فامیــل، 
ــا از  ــه م ــد ک ــر می کنن ــا فک ــایه. بعضی ه همس
یــک کــره دیگــر آمده ایــم؛ این طــور نیســت 

ــم. ــرام بگذاری ــم احت ــه ه ــس ب پ
امــا صحبتــم بــا مســئولین اورژانــس ایــن 
اســت کــه دیســپچ، پیشــانی و خــط مقــدم 
ــدی کــه  ــاق خــوب و ب ــس اســت. هــر اتف اورژان
ــی  ــرا وقت ــم چ ــا نمی دان ــت ام ــد از اینجاس بیفت
اورژانــس معرفــی مــی شــود یــک عــده فرامــوش 
می شــوند و آن فرامــوش شــدگان، بچه هــای 
دیســپچ هســتند. ایــن بچه هــا در کنــج اداره 
ــراد  ــن اف ــی از ای ــط وقت ــده اند و فق ــوس ش محب
ــده  ــس ش ــکایتی از اورژان ــه ش ــود ک ــاد می ش ی
باشــد. همیشــه نیروهــای اداری و ســتادی در 
ــئولین  ــریه از مس ــن نش ــتند. از ای ــت هس اولوی
اورژانــس می خواهــم کــه بــه ایــن موضــوع 

ــد. ــه کنن توج

ریحانه امینی و حال و روز همکاران مرکز پیام یزد

همسر شهید صادقی در گفتگو با یک یک پنج از مصطفای شهیدش می گوید

هنوز باورم نمی شود...

نامه طاها صادقی به پدر شهیدش



9صفحه شماره نوزدهم| دی ماه 1395 
 December 2016

افتــاد.  راه  بــه  شــهریور 1359   31 در  جنــگ  طوفــان 
ــر  ــه ای برت ــود حماس ــد ب ــال تول ــم در ح ــه تهاج ــان ک همچن
ــمه  ــن سرچش ــی مؤم ــای ژرف ملت ــگ و باوره از درون فرهن
ــت  ــام گرف ــدس« ن ــاع مق ــه »دف ــه ک ــن حماس ــت. ای می گرف
ــر  ــتوار در براب ــی اس ــون کوه ــد و چ ــر ش ــه روز بالنده ت روز ب
تهاجــم دشــمن قــد علــم کــرد. همیــن کافــی بــود تــا دشــمن 
را متقاعــد ســازد کــه در محاســباتش دچــار اشــتباهی بــزرگ 

شــده اســت. 
ــر  ــان  در براب ــط انس ــه توس ــی ک ــام دفاع های ــان تم در می
ــا  ــن و ب ــرد، مقدس تری ــورت می گی ــون ص ــای گوناگ هجمه ه
ارزش تریــن آن هــا دفــاع از عقیــده اســت و بــدون شــک دوران 
هشــت ســاله جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران از افتخــارات 

ــران اســامی اســت.  ــر ای ــزرگ و بی نظی ب
ــی  ــا باق ــا مدت ه ــی از آن ت ــی اثرات ــر جنگ ــد از ه ــا بع ام
ــردم آواره ای  ــران و م ــهرهای وی ــا، ش ــل خرابی ه ــد مث می مان
کــه منتظرنــد جنــگ تمــام شــود تــا بــه شهرشــان بازگردنــد و 

ــو شــروع کننــد.  زندگــی را از ن
ــذارد  ــادگار می گ ــه ی ــم ب ــان هایی را ه ــا، انس ــا جنگ ه ام
کــه قســمتی از بدن شــان را در جنــگ جــا گذاشــته اند؛ 
ــه در  ــد ک ــت یادگارانن ــن دس ــی از ای ــع نخاع ــازان قط جانب
دفــاع مقــدس مــا جایگاهــی بــس عظیــم دارنــد. ایــن جانبــازان 
ــای  ــان جبهه ه ــربلندترین قهرمان ــن و س ــن گمنام تری ــه یقی ب

ــدس هســتند. ــاع مق دف
ــا ناخواســته وارد جنــگ   همــه کشــورهایی کــه خواســته ی
شــده اند، یــادگاران ارزشــی بســیاری دارنــد و امکانــات رفاهــی 
برایشــان تــا حــد امــکان فراهــم اســت امــا در کشــور مــا کــه 
هــم دفاع مــان مقــدس بــود و هــم جانبازان مــان بســیار 
ــا و  ــم لطفی ه ــان از ک ــر نش ــر ام ــا ظاه ــتند ام ــر هس عزیزت
ــه  ــر فراموشــی، کــم توجهــی ب شــاید بهتراســت بگوییــم در اث

ــان شــده باشــد.  آن
ــم نیســت،  ــم ک ــان ه ــه تعدادش ــازان ک ــن جانب ــی از ای یک
بعضــاً در مقاطــع بــاالی تحصیلــی و هنــری تحصیــل کرده انــد 
ــازان  ــن جانب ــی از ای ــد. یک ــبی ندارن ــرایط کاری مناس ــا ش ام
مســئول کمیتــه بهداشــت- درمــان انجمــن جانبــازان نخاعــی 
ایرانیــان، عنایــت ا... آطاهریــان اســت. پــای صحبــت او نشســتیم 

ــم. ــرور می کنی ــم م ــا ه ــان را ب و ماحصــل گفتگویم
می گویــد جانبــازان قطــع نخاعــی شــرایط خاص تــری 
نســبت بــه دیگــر جانبــازان دارنــد؛ آن هــا آســیب پذیرتر 
هســتند و بــه همیــن دلیــل هــم بایــد بیشــتر بــه آن هــا توجــه 
ــه  ــم ک ــه داری ــادی در جامع ــا مشــکات زی ــد م ــرد. می گوی ک
همــه ایــن مشــکات باعــث شــده تــا ایــن دســته از جانبــازان 
ــال  ــودش را مث ــند و خ ــته باش ــه حضورداش ــد در جامع نتوانن
می زنــد کــه به خاطــر مشــکلش مجبــور شــده دســت رد 
ــت ا...  ــد. عنای ــنهادهای کاری اش بزن ــی از پیش ــینه خیل ــه س ب
مــا  بــه  توجهــی  هیــچ  مســئولین  می گویــد:  آطاهریــان 
نمی کننــد؛ مــا وســیله نقلیــه مناســب نداریــم و حتــی از 
ــم. ــتفاده کنی ــم اس ــم نمی توانی ــی ه ــات عموم ــرویس خدم س
ــده ای  ــن مان ــه زمی ــه ب ــه مصوب ایشــان همین طــور راجــع ب
می گویــد کــه دو ســال قبــل در قالــب تفاهم نامــه بیــن 
اورژانــس پیش بیمارســتانی و بنیــاد شــهید منعقــد شــد و قــرار 
ــه دهــد. ــازان ارائ ــن گــروه از جانب ــه ای ــژه ای ب ــود خدمــات وی ب
وی در ایــن خصــوص گفــت: در تاریــخ 10 اســفندماه ســال 
ــت  ــس وق ــا، رئی ــن صابری نی ــور امی ــا حض ــه ای ب 1393 جلس
اورژانــس کشــور و حســن نوری ســاری و محمــد ســرور و 
بنیــاد شــهید برگــزار شــد کــه طــی آن قــرار بــود زمانــی کــه 
ــه مراکــز  ایــن عزیــزان دچــار مشــکلی شــدند انتقــال آن هــا ب

ــرد. ــورت گی ــریع تر ص ــان تر و س ــی آس درمان
ــر ایــن شــد کــه لیســتی از جانبــازان تهیــه شــود و  قــرار ب
برخــی از مشکات شــان مثــل تــب و لــرز و ... در آن ذکــر شــود. 
دلیــل ایــن کار هــم ایــن بــود کــه اورژانــس بــه خــودی خــود 
ــه نمی دهــد  ــی ارائ ــرز خدمات ــب و ل ــرای مشــکاتی چــون ت ب
امــا ایــن مســئله بــرای یــک جانبــاز بســیار حیاتــی اســت چــون 
ممکــن اســت عــوارض مخاطره آمیــز بعضــی بیماری هــا باشــد 

و اورژانــس بایســتی بــه آن توجــه کنــد.
ایــن لیســت تهیــه شــد و قــرار بــر ایــن بــود کــه نرم افــزاری 
بــر اســاس آن طراحــی شــود کــه بــر مبنــای کــد همــان جانباز 
باشــد و بــا توجــه بــه لیســت بیماری هایــش خدمت دهــی شــود 
ــز  ــن مرک ــه نزدیک تری ــود ب ــز ب ــش مخاطره آمی ــر وضعیت و اگ
ــی  ــتان تخصص ــه بیمارس ــود ب ــر نب ــود و اگ ــل ش ــی منتق درمان

انتقــال داده شــود.
حتــی بــرای هدایــت بیمــار کارهایــی انجــام دادیــم و 
واحــدی تعریــف شــد کــه بیــن آن واحــد و دیســپچ هماهنگــی 
صــورت بگیــرد کــه اگــر نیــاز مبــرم بــه حضــور آمبوالنــس بــود 

شــود. کمک رســانی 
ــه  ــد ازجمل ــی ش ــز بررس ــن کار نی ــکات ای ــه، مش در جلس
اینکــه انتقــال بیمــار ممکــن اســت باعــث تعطیلــی یــک پایــگاه 
در ســاعات طوالنــی شــود ک ه همان جــا تصمیــم گرفتــه 
ــان  ــرد و زم ــورت پذی ــی ص ــع هماهنگی های ــن مواق ــد در ای ش
انتقــال، یــک کــد دیگــر جانشــین شــود. مــا همــه ایــن کارهــا را 
ــده جانبــازان را هــم در آن  ــم و حتــی خاصــه پرون انجــام دادی

ــد. ــام نش ــا انج ــن کاره ــدام از ای ــا هیچ ک ــم ام گنجاندی
ــن  ــد ای ــین کولیون ــور پیرحس ــا حض ــم ب ــد امیدواری می گوی
ــی شــود و بشــود در تمــام کشــور آن را اجــرا  ــه اجرای تفاهم نام
کــرد؛ چــرا کــه در ایــران، جانبــازان زیــادی هســتند کــه دوســت 
ــد. ــازه نمی ده ــان اج ــا شرایط ش ــد ام ــام دهن ــد کاری انج دارن

ــران در  ــای پزشــکی ای ــر انجمــن فوریت ه دفت
اصفهــان افتتــاح شــد. بــه گــزارش »یک یک پنــج« 
بــه نقــل از روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت 
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان، 
دفتــر انجمــن فوریت هــای پزشــکی ایــران در 
ــر،  ــن دفت ــدازی شــد کــه ای قطــب اصفهــان راه ان
دانشــگاه های علــوم پزشــکی اصفهــان، یــزد، 

شــهرکرد و کاشــان را در برمی گیــرد.
ــای  ــور پایگاه ه علیرضــا افتخــاری، مســئول ام
اورژانــس پیش بیمارســتانی ایــن اســتان بــا بیــان 
ــک  ــران ی اینکــه انجمــن فوریت هــای پزشــکی ای
واحــد صنفــی اســت، اظهــار داشــت: امــروز، 
دوشــنبه 22 آذرمــاه ســال جــاری، ایــن انجمــن، 
دفتــر خــود را در قطــب اصفهــان راه انــدازی کــرد 
ــکی  ــوم پزش ــگاه های عل ــر، دانش ــن دفت ــه ای ک
اصفهــان، یــزد، شــهرکرد و کاشــان را شــامل 

می شــود.
وی افــزود: ایــن دفتــر در مرحلــه نخســت 
اقــدام بــه عضوگیــری می کنــد و پــس از بــه 
حدنصــاب رســیدن تعــداد اعضــاء، انتخابــات 
هیئــت مدیــره را برگــزار خواهــد کــرد و درنهایــت 
شــعب  از  یکــی  به عنــوان  رســمی  به صــورت 
انجمــن فوریت هــای پزشــکی ایــران، فعالیــت 

خــود را آغــاز می کنــد.

فوریت هــای  پایگاه هــای  امــور  مســئول 
کــرد:  تصریــح  اصفهــان  اســتان  پزشــکی 
ــس  ــین اورژان ــی تکنس ــات صنف ــری مطالب پیگی
پیش بیمارســتانی و ارائــه مشــاوره های کاری و 
ــز  ــه مرک ــای پزشــکی ب ــه فوریت ه ــی در زمین فن

از  پزشــکی  فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت 
ــت. ــن اس ــن انجم ــی ای ــف اصل وظای

ــور  ــکی کش ــای پزش ــن فوریت ه ــس انجم رئی
نیــز بــا بیــان اینکــه ایــن انجمــن از ســال 1379 
تأســیس شــد گفــت: بــا مشــورت هیئــت مدیــره و 

توافقــات انجــام شــده، مقــرر شــد طــرِح توســعه 
ــر کشــور  ــن را در سراس و گســترش شــعب انجم
ــر انجمــن در  ــم و در گام نخســت، دفت اجــرا کنی

ــدازی شــد. قطــب اصفهــان راه ان
چشــم انداز  داد:  ادامــه  قادری فــر  محمــد 
آینــده مــا ایــن اســت کــه انجمــن مذکــور، 
بازویــی قــوی بــرای تکنســین ها باشــد و مدیــران 

ــد. ــی از آن ببرن ــره کاف ــد به ــز بتوانن نی
وی خاطرنشــان کــرد: در مرحلــه نخســت، 
ــور  ــب کش ــن را در 9 قط ــر انجم ــدازی دفات راه ان
ایــن  بعــدی،  مراحــل  در  و  می زنیــم  کلیــد 
دفاتــر بــا همــکاری و همیــاری مســئوالن در 
تمامــی مراکــز دانشــگاهی علــوم پزشــکی کشــور 

می شــود. راه انــدازی 
ــور،  ــکی کش ــای پزش ــن فوریت ه ــس انجم رئی
را  انجمــن  ایــن  فعالیــت  شــاخه  مهمتریــن 
ــی،  ــای علم ــت: کارگروه ه ــت و گف ــی دانس صنف
و  اطاع رســانی  ورزشــی،  رفاهــی،  پژوهشــی، 
ــن  ــای ای ــن کارگروه ه ــی از مهم تری ــط عموم رواب

ــتند. ــن هس انجم
کــه  امیدواریــم  کــرد:  تأکیــد  قادری فــر 
ارتقــاء  مجموعــه اهــداف و فعالیت هــای مــا، 
اورژانــس  خدمــات  کیفــی  و  کمــی  ســطح 
پیش بیمارســتانی را بــرای مــردم بــه همــراه 

داشــته باشــد.

ســاعت 7 و 48 دقیقــه صبــح روز جمعــه، 25 آذرمــاه 
اســت. موجــی از ســرما کــه چنــد روز وارد کشــور شــده 
بــود همــه چیــز را تحــت تأثیــر خــودش قــرار داده بــود. 
قطــاری از تبریــز بــه مقصــد مشــهد در حرکــت اســت. 
ــز در  ــی سیســتم ترم ــوا و یخ زدگ ــرودت ه ــت ب ــه عل ب
کیلومتــر 291 متوقــف شــده و ایــن موضــوع را بــه مرکز 
ــار  ــا قط ــان نزدیکی ه ــد. در هم ــاع می ده ــرل اط کنت
ــاده  ــه ســمت مشــهد راه افت ــز از ســمنان ب دیگــری نی
اســت. سیســتم کنتــرل ترافیــک قطــار کــه چنــد وقتــی 
اســت اتوماتیــک شــده قطــار ســمنان مشــهد را متوقــف 
می کنــد. اندکــی بعــد مأمــور کشــیک مــی رود و مأمــور 
جدیــد بــدون توجــه بــه عامــت توقــف، اجــازه حرکــت 
بــه قطــار دوم را می دهــد؛ قطــار دوم حرکــت می کنــد؛ 
ــه پشــت  ــچ را ک ــن پی ــر اولی ــر آن طرف ت ــد کیلومت چن
می بینــد  را  شــده  متوقــف  قطــار  می گــذارد  ســر 
زمانی کــه همــه راه هــا بــر او بســته شــده و هیــچ 
راهــی نــدارد؛ همــه چیــز در چنــد ثانیــه رخ می دهــد؛ 
ــب  ــدای مهی ــد ص ــورد می کنن ــم برخ ــا ه ــار ب دو قط
انفجــار واگن هــا در دشــت خالــی و برهــوت می پیچیــد 
ــه  ــا ب ــش از دل واگن ه ــعله های آت ــد ش ــی بع و اندک

آســمان مــی رود.
محــل حادثــه 40 کیلومتــر از اولیــن مرکــز اورژانــس 
فاصلــه دارد؛ 40 کیلومتــر بــا جــاده ای ســخت گذر، 
ــا  ــود ت ــث می ش ــن باع ــخ زده و همی ــرد و ی ــی س هوای

ــود. ــه رو ش ــکل روب ــا مش ــانی ب امدادرس
ــور  ــس کش ــت اورژان ــد، سرپرس ــین کولیون پیرحس
ــه برخــورد دو قطــار در  صبــح همــان روز پــس از حادث
ــه وضعیــت  ــرای رســیدگی ب ســمنان، دســتورات الزم ب
ــل  ــازم مح ــرعت ع ــه س ــد و ب ــادر می کن ــود را ص موج
ــور در  ــا حض ــد ب ــا بتوان ــود ت ــار می ش ــورد دو قط برخ
ــی ها  ــوی اورژانس ــر از س ــی بهت ــه، خدمت ــل حادث مح
ــه مجروحــان داشــته باشــد. وی پــس از ایــن بازدیــد  ب
گفــت: کشــته های حادثــه قطــار ســمنان آن قــدر 

ــد. ــزادار کن ــران را ع ــه ای هســت ک
امدادرسانی با جاده ای پرپیچ  وخم

ــت  ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــاری، رواب ــه انص ریحان
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی ســمنان ضمــن تأکیــد 
ــه  ــه منطق ــی ب ــا راه دسترس ــه تنه ــه ک ــن نکت ــر ای ب
ــه  ــان را ب ــتگاه دامغ ــه ایس ــت ک ــاده ای اس ــه، ج حادث
ــن  ــرد: ای ــح ک ــد تصری ــط می کن ــه مرتب ــل حادث مح
جــاده خاکــی کنــار ریــل، بســیار نامناســب، بــا پســتی 
ــی  ــراوان ســخت گذر اســت و در مناطق ــای ف و بلندی ه
ــا مســافتی بیــش از  ــوده و ب ــرف گیــر ب کوهســتانی و ب
40 کیلومتــر بــه محــل حادثــه می رســد. بــا ایــن وجــود 
ــی در ســاعت 9 و  ــرد اعزام ــس و دو بالگ ــن آمبوالن اولی
10 دقیقــه بــه ایــن قطــار رســیده و نســبت بــه تریــاژ و 
انتقــال مصدومیــن بدحــال توســط دو فروند بالگــرد و دو 
دســتگاه آمبوالنــس اعزامــی بــه بیمارســتان های والیــت 

ــد. دامغــان و کوثــر ســمنان اقــدام کردن
ــام  ــس از اع ــه پ ــه بافاصل ــان اینک ــا بی ــاری ب انص
حادثــه، سیســتم فرماندهــی عملیــات بحــران دانشــگاه 
ــرد:  ــال شــد خاطرنشــان ک ــوم پزشــکی ســمنان فع عل
ــران  ــات بح ــت عملی ــز هدای ــات در مرک ــت عملی هدای
دانشــگاه و بــا حضــور رئیــس دانشــگاه، معــاون درمــان و 
رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای دانشــگاه 
ــان  ــد. هم زم ــاز ش ــمنان آغ ــتان س ــکی اس ــوم پزش عل
ــای  ــه پایگاه ه ــا کلی ــگاه، ب ــازی ICS دانش ــا فعال س ب
اورژانــس پیش بیمارســتانی منطقــه هماهنگی هــای 
یــک  و  آمبوالنــس  دســتگاه  چهــار  و  انجــام  الزم 
ــمنان،  ــتان س ــس از شهرس ــوس آمبوالن ــتگاه اتوب دس
10 دســتگاه آمبوالنــس از شهرســتان دامغــان و دو 
ــس  ــد بالگــرد از اورژان ــک فرون ــس و ی دســتگاه آمبوالن
ــک  ــن ی پیش بیمارســتانی شهرســتان شــاهرود همچنی
ــد بالگــرد جمعیــت هال احمــر بــه منطقــه اعــزام  فرون
ــام  ــه اع ــق اولی ــزود: از دقای ــه اف ــدند. وی در ادام ش
حادثــه، بیمارســتان های والیــت دامغــان، امــام حســین 
ــای  ــا تیم ه ــمنان ب ــفای س ــر و ش ــاهرود، کوث )ع( ش
درمانــی مجهــز بــرای ارائــه خدمــات درمانــی بــه 
ــاده شــدند. سیســتم فرماندهــی  ــه آم مصدومیــن حادث
ــان  ــمنان از هم ــر س ــتان کوث ــران بیمارس ــات بح عملی
زمــان اعــام حادثــه فعــال و نســبت بــه هدایــت 

ــود. ــدام نم ــات اق عملی
در ایــن حادثــه 47 نفــر کشــته و 103 نفــر مصــدوم 
ــود  ــدر وحشــتناک و ناگــوار ب ــه آن ق ــن حادث شــدند. ای
کــه در ردیــف مرگبارتریــن حــوادث ریلــی ایــران پــس 

از حادثــه قطــار نیشــابور قــرار گرفــت.
نکتــه مهمــی کــه در خصــوص حادثــه قطــار 
پیگیری هــای  شــود،  ذکــر  حتمــا  بایــد  ســمنان 
ــا  ــری کــه ب ــود. وزی ــرم بهداشــت ب ــر محت مســتمر وزی
کار شــبانه روزی، پیگیــری رونــد درمــان مصدومیــن این 
ســانحه را در دســتور کار قــرار داد. دکتــر ســید حســن 
ــا پیگیــری و نظــارت مســتمری  قاضــی زاده هاشــمی ب
ــداد کــه مصدومیــن ایــن ســانحه  کــه داشــت اجــازه ن
دچــار عارضه هــای بیشــتر شــده و رونــد درمــان آن هــا 
ــکی  ــر در پزش ــور وزی ــن حض ــرد. همچنی ــریع ک را تس
ــه وی در  ــه لحظ ــه ب ــرر و لحظ ــری مک ــی و پیگی قانون
شناســایی هــر چــه ســریعتر جانباختــگان ســانحه قطــار 
ــه( موجــب  ــه تروریســتی حل ســمنان )و شــهدای حمل
گردیــد کــه تشــییع جنــازه ایــن عزیــزان تســریع شــده 
و در ایــام شــهادت امــام رضــا)ع( انجــام شــود. اقدامــات 
وزیــر محتــرم بهداشــت پاســخی بــه نــدای رهبــر معظم 
انقــاب بــود. رهبــری کــه مطالبــه وی رســیدگی ســریع 
بــه وضعیــت مصدومــان ایــن ســانحه بــود. وزیــر محتــرم 
بهداشــت ایــن اجــازه را نــداد کــه مطالبــه رهبــر انقــاب 

بــر زمیــن بمانــد.
روایت تلخ انتقاد در مرگبارترین حادثه

روز بعــد از ماجــرا کلیپــی در فضــای مجــازی منتشــر 
ــر  ــه اگ ــت ک ــیده می گف ــردی رنج کش ــه پیرم ــد ک ش
ــه  ــاید حادث ــیدند ش ــر می رس ــدادی زودت ــای ام نیروه
ایــن همــه کشــته نمــی داد. شــاید او راســت می گفــت 
امــا کســی بــه ایــن فکــر نکــرد آن هــا چگونــه بایــد ایــن 
ــن  ــا ای ــم ب ــخ زده را آن ه ــی ی همــه راه ســخت و طوالن

تجهیــزات ســاده بپیماینــد.

کلیــپ دســت بــه دســت می چرخیــد و همــه 
می گفتنــد آری حــق بــا اوســت و یک بــاره تمــام 
ــر  ــین ها زی ــه تکنس ــدادی ازجمل ــای ام ــات نیروه زحم
ســؤال رفــت. هجمه هــا آن قــدر بــاال رفتنــد کــه 
ابوالفضــل حســن بیگی، نماینــده مــردم دامغــان در 
ــای  ــت از نیروه ــه حمای ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل

امــدادی پرداخــت.
عضــو خانــه ملــت دربــاره مشــکات امدادرســانی بــه 
ــاره  ــی درب ــکال اساس ــد اش ــت: چن ــدگان گف حادثه دی
ــد  ــه بای ــت ک ــود داش ــان وج ــه مصدوم ــانی ب امدادرس
ــدی  ــی بع ــوانح احتمال ــا در س ــرد ت ــر ک ــا را ذک آن ه
ــه های  ــه شیش ــت اینک ــوند؛ نخس ــع ش ــوارد رف ــن م ای
ــدار  ــه فرمان ــه گفت ــد؛ ب ــکن بودن ــزی نش ــار تبری قط
دامغــان کــه 50 دقیقــه بعــد از وقــوع حادثــه در محــل 
حاضــر بــود ایــن شیشــه ها حتــی بــا پتــک آهنیــن هــم 
ــار و  ــای چه ــقف واگن ه ــر س ــذا اگ ــتند. ل نمی شکس
ــوم نیســت امــروز  ــاز نمی شــد معل ــز ب پنــج قطــار تبری

ــم. ــرو بودی ــی روب ــا چــه حجمــی از متوف ب
دیگــر  ســوی  از  داشــت:  بیــان  حســن بیگی 
ــل  ــه دلی ــه ب ــود ک ــار ب ــن قط ــه ای ــی ب ــاده دسترس ج
ســخت گذر بــودن و عــدم دسترســی باعــث شــد مســیر 
ــذا  ــد؛ ل ــول انجام ــه ط ــاعت ب ــک س ــری ی 15 کیلومت
مســئوالن مــا در راه آهــن و اداره راه بایــد بــه ایــن نکتــه 
توجــه کننــد کــه مســیر تهــران- مشــهد بســیار پرتــردد 
اســت و تنهــا ریــل را نبایــد دیــد بلکــه قطارهــا ممکــن 
اســت خــراب و یــا دچــار حادثــه شــوند و محــور خاکــی 
ــا بســیار واجــب  ــه قطاره ــا راه شوســه دسترســی ب و ی
ــروح از  ــه 70 مج ــک ب ــال، نزدی ــن ح ــا ای ــا ب ــت ام اس
ــزام  ــان اع ــت دامغ ــه بیمارســتان والی ــق ب ــن طری همی

شــدند.
ــه  ــاره زمــان دسترســی نیروهــای امــدادی ب وی درب
حادثــه و شــائبه تأخیــر نیروهــای امــدادی افزود: شــائبه 

دیــر رســیدن مأمــوران امــدادی پــس از دو ســاعت را 
قویــاً رد می کنــم. ایــن امــر ظلمــی اســت بــه کســانی 
ــه در  ــوع حادث ــتین وق ــاعت نخس ــان س ــه در هم ک
ــت  ــد گف ــن بای ــاره همچنی ــن ب ــد؛ در ای ــل بودن مح
آتش نشــانی شــهرداری امیریــه، نزدیک تریــن واحــد 
ــده ایــن  ــه گفتــه فرمان ــود کــه ب ــه ب ــه حادث امــدادی ب
گــروه، آتش نشــانان تنهــا 30 دقیقــه پــس از وقــوع، بــا 
ــه در محــل  ــا حادث ــه 40 کیلومتــری ب ــه فاصل توجــه ب
حاضــر بودنــد همچنیــن فرمانــدار دامغــان در زمــان 50 
دقیقــه بعــد از حادثــه در محــل بــود و ســایر نیروهــای 

امــدادی بــه ســرعت خــود را بــه محــل رســاندند.
خیلی زود دیر می شود

ــس  ــران مجل 24 آذر 95 ســخنگوی کمیســیون عم
گــزارش ســانحه ریلــی 5 آذرمــاه 1395 در اســتان 
ســمنان را در صحــن علنــی مجلــس قرائــت کــرد. 
ــدادی  ــای ام ــه نیروه ــه ب ــزارش ک ــن گ ــی از ای بندهای
اختصــاص داشــت در ایــن گــزارش آمــده اســت: دولــت 
ــواد 10 و 12  ــع م ــتفاده از مناب ــا اس ــت ب ــف اس مکل
قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران و اصاحــات 
آن در قوانیــن بعــدی حداقــل پنــج بالگــرد بــرای اطفــاء 
ــازمان  ــار س ــدادی در اختی ــات ام ــایر عملی ــق و س حری
ــس  ــات اورژان ــرای عملی ــرد ب ــج بالگ ــر و پن هال احم
در اختیــار وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
قــرار دهــد تــا بــا اســتقرار در مناطــق مختلــف کشــور، 
آمادگــی الزم بــرای امدادرســانی بــه ســوانح ریلــی 

داشــته باشــند.
راه  ســر  بــر  مشــکل  همــه  ایــن  اگــر  شــاید 
ــر  ــر پیش ت ــود نداشــت، اگ ــس وج تکنســین های اورژان
ــول آن  ــه ق ــد ب ــیدگی می ش ــکات رس ــن مش ــه ای ب
پیرمــرد آذری ایــن همــه زندگــی از دســت نمی رفــت.

در میان آتــــش و خــــون
بازخوانی امدادرسانی اورژانس در سانحه مرگبار قطار سمنان

چشمی که به در ماند
نگاهی به مصوبه بر زمین مانده اورژانس

 برای جانبازان آسیب نخاعی

حمــزه رامیــن، روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی بروجــرد از برگــزاری کالس آموزشــی بــرای کارکنــان ایــن مرکــز خبــر داد و 
ــرای کارکنــان اورژانــس بروجــرد برگــزار شــد. وی در ادامــه افــزود:  گفــت: اولیــن دوره کالس ضمــن خدمــت »آمــوزش گزارش نویســی و ثبــت مأموریــت« ب
ایــن کالس صبــح روز یک شــنبه، 28 آذرمــاه بــا حضــور کارکنــان اورژانــس ۱۱۵ بروجــرد و در محــل ســالن آمــوزش شــبکه بهداشــت ایــن شهرســتان برگــزار 
شــد. رامیــن درخصــوص هــدف از برگــزاری ایــن دوره اظهــار داشــت: ایــن دوره بــا هــدف ارتقــاء دانــش گزارش نویســی کارکنــان اورژانــس برگــزار شــد. روابــط 
ــوزش  ــناس آم ــی، کارش ــی نجات ــی مصطف ــن کالس آموزش ــود: در ای ــح نم ــان تصری ــرد در پای ــکی بروج ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــی مرک عموم

ــه تازه تریــن داده هــای علمــی و قانونــی در حــوزه گزارش نویســی و ثبــت مأموریــت پرداخــت. ــه ارائ اورژانــس اســتان لرســتان ب

در اصفهان افتتاح شد:
دفتر انجمن فوریت های پزشکی ایران
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December 2016 ــتمر ــای مس ــس از پیگیری ه ــت: پ ــر داد و گف ــد خب ــس ۱۱۵ نهاون ــی اورژان ــم تلفن ــت گیری مزاح ــد از دس ــس نهاون ــئول اورژان ــی، مس ــد کیان احم

مزاحــم تلفنــی اورژانــس ۱۱۵ نهاونــد پــس از شــش مــاه بــه دام افتــاد. وی در ادامــه افــزود: متأســفانه ایــن شــخص کــه اهــل یکــی از روســتاهای بخــش 
ــد  ــا شــماره ۱۱۵ مرکــز فوریت هــای پزشــکی نهاون ــه برقــراری تمــاس تلفنــی ب ــود در تیرمــاه ســال جــاری به صــورت متمــادی اقــدام ب ــد ب خــزل نهاون
ــا  ــس ب ــه اورژان ــدادی ازجمل ــای ام ــت: نیروه ــرد، گف ــک می ک ــت کم ــاس درخواس ــراری تم ــس از برق ــخص پ ــن ش ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب ــرد. کیان می ک
توجــه بــه درخواســت کمــک از ســوی مــردم بالفاصلــه وارد عمــل می شــوند و مــالک را بــر راســت گویی قــرار می دهنــد. وی اظهــار داشــت: بــا پیگیــری 

شــکایت از طریــق واحــد حقوقــی شــبکه بهداشــت و درمــان نهاونــد، ایــن فــرد بــه مســئولین انتظامــی معرفــی و امــروز بــه دادگاه احضــار شــد.

در بازدید هیأت افغانی از مرکز اورژانس 
مشهد صورت گرفت

الگوبرداری از دستاوردهای مرکز 
اورژانس مشهد

در 30 ســال گذشــته موفقیت هــای بزرگــی در پرتــو 
ــوژی، افزایــش ســواد، بهبــود  پیشــرفت های علمــی و تکنول
ارتبــاط و دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی درمانــی 
اتفــاق افتــاده اســت. پیشــرفت های دارویــی، کشــف و 
ــوزه  ــرفت در ح ــب، پیش ــد و نوترکی ــای جدی ــد داروه تولی
ــداع روش هــای جدیــد درمانــی،  تخصص هــای جراحــی و اب
ریشــه کــن کــردن بســیاری از بیماری هــا، بهبــود وضعیــت 
ــی  ــی- پژوهش ــز علم ــترش مراک ــیس و گس ــی، تأس درمان
ــه مهندســی پزشــکی  ــژه ب ــه و توجــه وی ــاز جامع ــورد نی م
از مهم تریــن دســتاوردهای انقــاب اســامی در زمینــه 

ــت. ــکی اس پزش
ــوده اســت  در حــوزه بهداشــت و ســامت هــم چنیــن ب
امــا ســامت بــه معنــی برخــورداری از رفــاه کامــل جســمی، 
روانــی و اجتماعــی اســت و تنهــا نبــود بیمــاری، معلولیــت 
ــوان یکــی از  ــه عن ــن ســامت ب ــی نیســت؛ همچنی و ناتوان
ــه  ــه هم ــود و درنتیج ــی می ش ــانی تلق ــده انس ــوق عم حق
ــن ســامت  ــرای تأمی ــاز ب ــورد نی ــع م ــه مناب ــد ب ــردم بای م
ــده  ــث ش ــرفت ها باع ــن پیش ــند. ای ــته باش ــی داش دسترس
کــه از کشــورهای همســایه، بازدیدهایــی از مراکــز مختلــف 
علمــی، پزشــکی و ســامت داشــته باشــیم. در همین راســتا، 
ــم ســامت کشــور افغانســتان  ــاه ســال جــاری، تی در آذرم
ــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی مشــهد  از مرکــز مدیری
بازدیــد داشــت کــه البتــه در ایــن بازدیدهــا، شــاید بــه همان 
ــه  ــوآوری و پیشــرفت ب ــرای بازدیدکننــدگان ن ــدازه کــه ب ان
ــناخت  ــث ش ــم باع ــان ه ــز خودم ــرای مراک ــراه دارد، ب هم
کمبودهــا و پیداکــردن راه هــای مقابلــه بــا ایــن کمبودهــا را 
نشــان دهــد. بــه همیــن دلیــل گــزارش بازدیــد ایــن تیــم 
ســامت از کشــور افغانســتان را از مرکــز مدیریــت حــوادث 

ــم: ــرور می کنی ــم م ــا ه ــهد ب ــکی مش ــای پزش و فوریت ه
ــدی،  ــد ضیاء احم ــامل: احم ــی ش ــت اعزام ــای هیئ اعض
اقبــال شــاه الکــوزی، آصــف رحمانــی، محمــد ولــی و 

بودنــد. دلــدار  نقش بنــدی  وکیل احمــد 
مشــاوره ای  آموزش هــای  قالــب  در  بازدیــد  ایــن   
برخــی  گذاشــتن  اختیــار  در  میدانــی،  بازدیدهــای  و 
ــی  ــه روز مبتن ــی ب ــون علم ــی و مت ــتورالعمل های وزارت دس
ــتان  ــرات افغانس ــت ه ــا والی ــران ب ــترک ای ــان مش ــر زب ب
)زبــان فارســی( در راســتای اهــداف ســند چشــم انداز 
برنامــه  و  ایــران  اســامی  جمهــوری  ســامت  بخــش 
اســتراتژیک دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد انجــام شــد.
 بــه اشــتراک گذاشــتن کلیــه منابــع و تجربیــات علمــی 
ــر  ــد نظ ــد م ــان بازدی ــر در جری ــای زی ــی در حوزه ه و عمل

قــرار گرفــت:
و  حــوادث  مدیریــت  اجــزای  تمامــی  از  بازدیــد   .1
فوریت هــای پزشــکی، ادارات تابعــه شــامل اداره اورژانــس و 
روابــط عمومــی، واحــد IT 115 و آمــار، واحدهــای پرســنلی 
ــتیک  ــور لجس ــوادث، ام ــت ح ــای مدیری ــور قرارداده و ام

ــد. ــام گردی ــس انج آمبوالن
ــتیک و  ــی، لجس ــتادی، عملیات ــزای س ــد از اج 2. بازدی
آموزشــی جمعیــت هــال احمــر اســتان خراســان رضــوی 
ــل  ــا هماهنگــی شایســته ســیدمجتبی احمــدی، مدیرعام ب

ــوی. ــان رض ــر خراس ــت هال  احم جمعی
ــران  ــت بح ــوزه مدیری ــی ح ــزای عملیات ــد از اج 3. بازدی
ــه  ــه جامع ــات دبیرخان ــدس و اقدام ــهد مق ــهرداری مش ش
امیــر عزیــزی، مدیــر  بــا هماهنگــی شایســته  ایمــن 
ســاماندهی و مهندســی بحــران شــهرداری مشــهد مقــدس، 
ــه  ــه ایمــن آســیا و مســئول دبیرخان ــه جامع ــر دبیرخان دبی
ــهد 2017 ــن مش ــه ایم ــیایی جامع ــاس آس ــتمین اج هش
اورژانــس  طــب  تخصصــی  دپارتمــان  از  بازدیــد   .4

مشــهد. )ع(  رضــا  امــام  بیمارســتان  عدالتیــان 
مهــدی  بــا حضــور  تشــکیل جلســه هماهنگــی   .5
خواجــوی، مدیــر تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه بــرای 
آمــوزش  دوره هــای  برگــزاری  درخواســت  پیگیــری 
ــس  ــرای پزشــکان و تکنســین اورژان ــی ب ــات تکمیل تحصی
ــرات. ــت ه ــه والی ــت عام ــوزه صح ــان ح ــایر کارکن ــرات و س ه
ــوی و  ــر رض ــرم مطه ــدس ح ــتان مق ــد از آس 6. بازدی
ــه و  ــن متبرک ــر اماک ــی، مدی ــیدخلیل منبت ــا س ــات ب ماق

)ع(. ثامن االئمــه  زیــارت 
7. شــرکت در اجــاس  »راه و چــاه« در دانشــکده علمــی 
ــا  ــنایی ب ــور آش ــهد به منظ ــوری مش ــال اله ــردی اقب کارب
ــه منظــور پیشــگیری از حــوادث  ــن بخشــی ب ــات بی اقدام

ــا محوریــت »جامعــه ایمــن« ب

رئیــس مرکــز فوریت هــای پزشــکی الرســتان 
ضمــن اعــام افتتــاح پایــگاه هرمــود، از کاهــش زمــان 
رســیدگی بــه بیمــاران و حــوادث جــاده ای در منطقــه 

ــر داد. ــاس خب ــه بندرعب ــود ب هرم
رئیــس  »یک یک پنــج«  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
الرســتان گفــت: بــر اســاس تفاهم نامــه مــا بیــن 
معاونت هــای محتــرم درمــان و بهداشــتی، پایــگاه 
هرمــود عباســی بــا تأمیــن نیروهــا، تجهیــزات و 
فضــای فیزیکــی از طــرف معاونــت بهداشــتی و تأمیــن 
ــز  ــرف مرک ــت آن از ط ــت و مدیری ــس، هدای آمبوالن
ــروع  ــتا ش ــن روس ــگاه ای ــتان در درمان ــس الرس اورژان

ــرد. ــه کار ک ب
ــود  ــس هرم ــزود: اورژان ــی اف مســعود حاجــی رجب
عباســی در محــور الر بــه بندرعبــاس تاکنــون فقــط در 
ــام  ــانی را انج ــیار خدمات رس ــورت س ــد به ص ــام عی ای
مــی داد امــا بــا راه انــدازی ایــن پایــگاه به صــورت ثابــت 
در ایــن محــور در همــه زمان هــا خدمات رســانی 

ــرد. ــورت می گی ص
ــتای  ــس روس ــگاه اورژان ــه پای ــان اینک ــا بی وی ب
ــکی  ــزات پزش ــرو و تجهی ــر نی ــش نف ــا ش ــود ب هرم
ــگاه در  ــن پای ــاخت ای ــا س ــزود: ب ــده اف ــدازی ش راه ان

ــه بندرعبــاس زمــان رســیدگی  محــور ترانزیتــی الر ب
بــه بیمــاران و حــوادث جــاده ای از 45 دقیقــه بــه 15 

دقیقــه کاهــش می یابــد.
ــدازی  ــا راه ان ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــی رجب حاج
تعــداد  هرمــود  روســتای  در  اورژانــس  پایــگاه 
ــال  ــگاه فع ــه 14 پای ــتان ب ــس الرس ــای اورژان پایگاه ه
رســید تصریــح کــرد: ایــن پایــگاه بــا هــدف دسترســی 
ــه  ــوادث، ارائ ــن ح ــاران و مصدومی ــه بیم ــریع تر ب س
ــدی  ــش رضایت من ــر و افزای ــی بهت ــات اورژانس خدم
شــهروندان در 75 کیلومتــری شــهر الر راه انــدازی 

ــد. ش
ــا  ــتان ب ــکی الرس ــای پزش ــز فوریت ه ــس مرک رئی
ــه اینکــه در شــش ماهــه نخســت امســال 2  اشــاره ب
هــزار و 212 مأموریــت توســط اورژانــس انجــام شــده، 
ــزار و 254  ــداد 2 ه ــا تع ــن مأموریت ه ــت: در ای گف
بیمــار یــا مصــدوم مــورد معاینــه قــرار گرفته     انــد کــه 
ــر جهــت بســتری و  ــزار و 381 نف ــداد 1 ه ــن تع از ای
بهره منــدی از خدمــات بیشــتر بــه بیمارســتان انتقــال 

شــده اند. داده 
ــان در  ــهریان و هموطن ــه همش ــدار ب ــا هش وی ب
رعایــت قوانیــن و مقــرارت راهنمایــی و رانندگــی 
و همچنیــن اجتنــاب از اعمالــی کــه باعــث بــروز 
ناراحتی هــای قلبــی می شــود، تأکیــد کــرد: در مــدت 
ــی  ــه اول ســال 93 بیشــترین مأموریت های شــش ماه
ــده،  ــام ش ــتان انج ــس 115 الرس ــط اورژان ــه توس ک
به ترتیــب تواتــر مجروحیــن تصادفــات و بیمــاران 

ــت. ــوده اس ــی ب قلب
ــل  ــتان دلی ــوادث الرس ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی
اکثــر تصادفــات در جاده هــای منطقــه الرســتان 
غیراســتاندارد  و  خواب آلودگــی  زیــاد،  ســرعت  را 
بــودن جاده هــا عنــوان کــرد و از مــردم خواســت 
ــه  ــماره 115 ب ــا ش ــی ب ــاس تلفن ــگام تم ــا در هن ت
ــق  ــه مطاب ــیک ک ــتاری کش ــناس پرس ــؤاالت کارش س
ــات اســت پاســخ  ــه برخــی اطاع ــاز ب اســتانداردها نی
ــر  ــا ب ــه و ی ــه حادث ــز در صحن ــی نی ــد و از طرف دهن
ــرای فعالیــت و حضــور  ــن بیمــار همــکاری الزم ب بالی

ــد. ــم کنن ــی فراه ــین عملیات تکنس
ــای  ــه، مأموریت ه ــان اینک ــا بی ــی ب ــی رجب حاج
شــهری اورژانــس الرســتان شــامل قبــل از پلیــس راه 
ــه 3  ــوع حادث ــل وق ــه مح ــیدن ب ــان رس ــت و زم اس
ــن  ــرد: میانگی ــه ک ــد، اضاف ــی باش ــه م ــی 5 دقیق ال
ــل  ــه مح ــه فاصل ــتگی ب ــاده ای بس ــای ج مأموریت ه
حادثــه تــا نزدیک تریــن پایــگاه مســتقر در جــاده 
ــر  ــه متغی ــی 30 دقیق ــیدن از 10 ال ــان رس دارد و زم

می باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه روزانــه نزدیــک بــه 150 
ــا اورژانــس الرســتان گرفتــه می شــود، ابــراز  تمــاس ب
گایــه کــرد: از ایــن تعــداد 60 مــورد آن مزاحمــت و 
ــورد  ــط می باشــد و حــدوداً 35 م 55 تمــاس غیرمرتب

مأموریتــی می باشــد.
الرســتان  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
ــار  ــاالی آم ــزان ب ــف از می ــراز تأس ــا اب ــن ب همچنی
اتفاقــات مربــوط بــه تصادفــات جــاده ای، اظهــار کــرد: 
بیــش از 37 درصــد مأموریت هــای اورژانــس الرســتان 
ــات جــاده ای اســت کــه بیشــترین  ــه تصادف ــوط ب مرب
ــرم  ــا 13 درصــد در محــور الر – جه ــب ب ــه ترتی آن ب
و 10 درصــد در جــاده الر– بندرعبــاس می باشــد و 
بیــش از 14 درصــد دیگــر تصادفــات مربــوط بــه ســایر 

ــت. ــتان اس ــه الرس ــای منطق محوره

رئیس مرکز فوریت های پزشکی الرستان خبر داد:
افتتاح پایگاه هرمود، کاهش زمان رسیدگی به بیماران و حوادث جاده ای

هــر روزه در زندگــی تــک تــک ما حــوادث و 
اتفاقاتــی روی می دهــد یــا از کنــار حــوادث و 
اتفاقاتــی عبــور می کنیــم کــه نحــوه برخــورد 
ــک  ــات ی ــی اوق ــم. گاه ــا را نمی دانی ــا آن ه ب
عامــت یــا یــک حادثــه را ســاده می پنداریــم 

ــوده  ــه مهمــی ب ــم حادث ــد می فهمی ــی بع مدت
اســت یــا آن عامــت یــا درد، نشــانه ای مهــم از 

ــوده اســت. ــر و مشــکلی جــدی ب درد بزرگ ت
ــوردی همیشــه جــذاب اســت چــه در  کوهن
ســرمای زیــر 10 درجــه و چــه در گرمــای 40 
ــد  ــته ای و قص ــه را بس ــزان. کول ــه خرماپ درج
بــاال رفتــن از کــوه را داری. کــوه تــو را به ســوی 
ــروی و  ــاال ب ــا از آن ب ــد ت ــرا می خوان ــود ف خ
ــه  ــد را تجرب ــوه نیمه بلن ــک ک ــح ی ــس فت ح
ــر پایــت سســت  ــا ناگهــان ســنگ زی کنــی ام
می شــود یــا تــا ارتفاعــی، تنفــس برایت ســخت 
ــا هــر اتفــاق غیرمنتظــره دیگــری؛  می شــود ی
ــری از  ــد مت ــی چن ــی می بین ــود بیای ــا به خ ت
ــه جــای  ــرده ای! درد در هم ــاع ســقوط ک ارتف
بدنــت پیچیــده؛ کوفتگــی را در همــه عضــات 
حتــی  شــرایط  ایــن  در  می کنــی.  حــس 
ــی  ــی نمی توان ــته باش ــم داش ــراه ه ــر هم اگ
ــه  ــی ک ــاید آن های ــری. ش ــش بب کاری از پی
ــه  ــش ب ــوه و جذابیت های ــتفاده از ک ــرای اس ب
ذهن شــان  در  کمتــر  می رونــد،  ارتفاعــات 
ایــن پایان بنــدی را متصــور باشــند امــا   همــان 
ــر  ــچ گاه خب ــه هی ــه حادث ــگی ک ــعار همیش ش
ــم  ــما ه ــال ش ــامل ح ــد ش ــد می توان نمی  کن

شــود.
ــای  ــرای عملیات ه ــخت ب ــرایط س ــی از ش یک
ــات  ــداد و نج ــات ام ــوص عملی ــف به خص مختل
ــدوم از  ــان مص ــات ج ــه نج ــه ب ــا توج ــه ب ک
می شــود،  محســوب  خــاص  عملیات هــای 
شــرایط کوهســتانی بــا راه هــای ســخت گذر 
اســت. حــال اگــر بــه ایــن راه هــای ســخت گذر، 
هــوای چندیــن درجــه زیــر صفــر و برفــی هــم 
ــت  ــخت اس ــرایطی س ــاً ش ــم واقع ــه کنی اضاف
کــه شــاید در تصــور شــخصی چــون مــن کــه 
ــا آب و  ــی نســبتاً همــوار ب ــه جغرافیای در منطق
ــم  ــی می کن ــرم زندگ ــه گ ــدل رو ب ــوای معت ه
ــرایط را  ــن ش ــی ای ــانی معن ــا کس ــد ام نگنج
و  کوهســتانی  منطقــه  در  کــه  می فهمنــد 
ایــن  اگــر  زندگــی می کننــد. حــال  ســرد 
ــًا  ــد، کام ــس باش ــین اورژان ــک تکنس ــرد ی ف
معنــی عملیــات امــداد و نجــات در شــرایط 

ــه  ــب قضی ــه جال ــا نکت ــد ام ــخت را می فهم س
اینجاســت کــه وقتــی بــا علــی مبتــدی، یکــی از 
ــات تمــاس  ــن عملی تکنســین های حاضــر در ای
ــرای تهیــه گــزارش از ایــن عملیــات  گرفتیــم ب
بــا خونســردی کامــل گفــت:» کدام یــک از 
عملیات هــا را مدنظــر داریــد؟ عملیات هــای 
مــا در زمســتان، در ارتفاعــات ســخت گذر زیــاد 
ــن  ــال م ــرای امث ــن مســئله ب ــگار ای اســت.« ان
ــود  ــوب می ش ــاص محس ــای خ ــزء عملیات ه ج
امــری  بی ادعــا  بزرگ مــردان  ایــن  بــرای  و 
عــادی و همیشــگی اســت و چــه می توانــد ایــن 
ــاص،  ــز اخ ــد ج ــا کن ــردان را آزاده و بی ادع م

ــف. ــه و تکلی ــاس وظیف احس
بــا ناصــر زندکریمــی بــه عنــوان ســرگروه تیــم 
امــدادی تمــاس گرفتیــم. ماجــرا را از زبــان ایــن 

ــم: ــرد می خوانی بزرگ م
در تاریــخ هشــتم آذر ســال 1395 بعــد از 

ــورد  ــک م ــر ی ــی ب ــپچ مبن ــد دیس ــام واح اع
ــدر  ــات آبی کاهــش ســطح هوشــیاری در ارتفاع
ــی  ــکارم عل ــی و هم ــر زندکریم ــب ناص اینجان
ــه  مبتــدی از منطقــه چهــار شــهری ســنندج ب

ــدیم. ــزام ش ــل اع مح
در  مددجــو  دیســپچ  واحــد  آدرس  طبــق 
ارتفــاع تقریبــی 1700 متــری کــوه آبیــدر 

می باشــد. ماماتکــه(  )کانــی 
بــه علــت ســخت گذر بــودن و عــدم دسترســی 
و  موتورالنــس  درخواســت  شــدیم  مجبــور 
همــکاران  کــه  بدهیــم  تویوتــا  آمبوالنــس 
مربوطــه، فــاروق احمــدی و اقبــال مــرادی 
ــا کمــک  ــا پیوســتند کــه البتــه ب ــه کمــک م ب
ــه ســخت گذر  ــه ب ــا توج ــم ب ــکاران ه ــن هم ای
بــودن مســیر توانســتیم تــا حــدود ارتفــاع 500 
ــا  ــه مســیر را ب ــد از آن ادام ــم و بع ــری بروی مت
تجهیــزات الزمــه و بــا پــای پیــاده رفتیــم و بعــد 

از حــدود یــک ســاعت کوهنــوردی بــه مددجــو 
رســیدیم. موتورالنــس قبــل از مــا حرکــت کــرد 
ــد. ــرای مددجــو انجــام ده ــه را ب ــای اولی ــا کاره ت

هنــگام رســیدن بــر بالیــن مددجــو کــه 
ــیاری  ــش هوش ــا کاه ــود ب ــاله ب ــی 40 س آقای
اقدامــات  بافاصلــه  کــه  شــدیم  مواجــه 
ــد  ــی، قن ــم حیات ــک عائ ــتانی، چ پیش بیمارس
ــرم  ــق س ــد از تزری ــد و بع ــام ش ــون و... انج خ
ــی  ــال عموم ــی ح ــیژن درمان ــتروز و اکس دکس
مددجــو بهتــر شــد امــا همچنــان ضعــف، 
و  داشــتند  ســرگیجه  و  ســردرد  بی حالــی، 
و  داده  قــرار  برانــکارد  روی  بــر  را  مددجــو 
بــا رعایــت کامــل نــکات ایمنــی مددجــو 
کنــار  بــه  ســخت  بســیار  ارتفاعــات  از  را 
ــد کار  ــه رون ــس رســاندیم و ضمــن ادام آمبوالن
ــری  ــت پیگی ــو را جه ــتانی مددج پیش بیمارس

ــم. ــی بردی ــز درمان ــه مرک ــتر ب بیش

ــوادث  ــت ح ــز مدیری ــاون مرک ــی، مع ــدی فراهان مه
و فوریت هــای پزشــکی اســتان قــم در گفتگــو بــا 
مهم تریــن  اینکــه  بیــان  ضمــن  »یک یک پنــج« 
اصــل در اورژانــس مدیریــت زمــان اســت و در چنیــن 
ــد،  ــدا می کن ــود پی ــتر نم ــئله بیش ــن مس ــی ای حوادث
ــی از  ــه در یک ــاله ای ک ــوان 26 س ــت: ج ــار داش اظه
ــار  ــادف، دچ ــر تص ــر اث ــم ب ــی ق ــای مواصات محوره
ــه  ــات اولی ــس از اقدام ــود، پ له شــدگی دســت شــده ب
درمانــی اورژانــس 115 بــرای پیونــد بــه مرکــز پیونــد 

ــد. ــل ش ــران منتق ته
معــاون مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
ــد  ــکان پیون ــه ام ــان اینک ــا بی ــم ب ــتان ق ــکی اس پزش
عضــو قطــع  شــده در مراکــز درمانــی قــم وجــود نــدارد، 
گفــت: بیمارانــی کــه قطــع عضــو شــده و امــکان پیونــد 
عضــو قطــع  شــده در آنــان وجــود دارد بایــد بــه مرکــز 
پیونــد تهــران منتقــل شــوند تــا اقدامــات درمانــی الزم 

بــر روی آنــان انجــام شــود.
وی بــا بیــان اینکــه زمــان طایــی در این گونــه 
ــن  ــت و مؤثرتری ــاعت اس ــش س ــر ش ــوادث حداکث ح
زمــان بــرای انتقــال بیمــار بــرای پیونــد عضــو، چهــار 
ــه  ــادف ک ــان تص ــرد: از زم ــح ک ــت تصری ــاعت اس س

نقطــه  دورتریــن  در 
تــا  بــود  قــم  بــه 
ــتان  ــه بیمارس ــال ب انتق
)ره(  امام خمینــی 
 3 از  بیشــتر  تهــران، 
دقیقــه   40 و  ســاعت 
طــول نکشــید کــه ایــن 
امــر، مدیــون ســرعت 
عمــل و دقــت تکنســین 
ــس اســت. خــدوم اورژان
داد:  ادامــه  وی 

ــی  ــس و از راه زمین ــا آمبوالن ــدوم ب ــه مص درصورتی ک
بــه تهــران منتقــل می شــد، بــا توجــه بــه بعــد مســافت 
ــد عضــو از بیــن  ــرای پیون ــی ب و ترافیــک، زمــان طای
ــا راه ممکــن جهــت  ــن و تنه ــن بهتری ــت بنابرای می رف
ــیله  ــه وس ــال ب ــی، انتق ــان طای ــدادن زم ــت ن از دس

اورژانــس هوایــی بــود.

فراهانــی بــا اشــاره بــه 
ــروح  ــال مج ــت ح وخام
ــا  ــت: ب ــه گف ــن حادث ای
توجــه بــه وضعیــت ایــن 
ــس  ــرد اورژان ــار، بالگ بیم
و  اعــزام  محــل  بــه 
توســط  مصــدوم  فــرد 
ــس 115  ــان اورژان کارکن
ــی  ــت درمان ــورد حمای م

ــت. ــرار گرف ق
ــرد:  ــه ک ــی اضاف فراهان
ــم  ــتی ق ــهید بهش ــتان ش ــه بیمارس ــدا ب ــدوم ابت مص
ــی  ــه و فوریت ــات اولی ــام اقدام ــس از انج ــل و پ منتق
ــت  ــس درنهای ــزی در اورژان ــرل خونری ــی و کنت درمان
تصمیــم گرفتــه شــد بــا توجــه بــه شــرایط له شــدگی و 
درگیــری عــروق دســت تنهــا راه احتمالــی باقی مانــده 
پیونــد دســت اســت کــه الزمــه ایــن اقــدام، اعــزام بــه 

تهــران در کمتریــن زمــان ممکــن همــراه بــا مراقبــت 
ــی اســت. ــس هوای طــول مســیر توســط  اورژان

ــل  ــه دلی ــای الزم ب ــس از هماهنگی ه ــزود: پ وی اف
پــرواز خــارج اســتانی و لــزوم صــدور برخــی مجوزهــا، 
ــژه داخــل بالگــرد  ــا مراقبت هــای وی مجــروح همــراه ب
در مدت زمــان کمتــر از 45 دقیقــه بــه مرکــز درمانــی 
تهــران منتقــل و تحویــل تیــم جراحــی مربوطــه شــد.
معــاون مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
ــی در  ــس هوای ــه داد: اورژان ــم ادام ــتان ق ــکی اس پزش
ــاد  ــم ایج ــامت در ق ــام س ــول نظ ــرح تح ــتای ط راس
شــد کــه از نظــر آمــار و مســتندات موجــود در 
اســتان قــم تاکنــون جــان ده هــا نفــر بــا ایــن وســیله 
ــع،  ــریع و به موق ــدام س ــل اق ــه دلی ــا ب ــه و ی نجات یافت

آثــار مجروحیــت در آنــان کاهش یافتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه شــمار پروازهــای اورژانــس هوایــی 
115 در قــم، خاطرنشــان کــرد: از بــدو ایجــاد اورژانــس 
ــورت  ــرواز ص ــدود 300 پ ــون ح ــم تاکن ــی در ق هوای
گرفتــه و بیــش از 600 مجــروح و بیمــار بدحــال 
ــا خــارج اســتانی انتقــال  ــی داخــل ی ــه مراکــز درمان ب

یافته انــد.

احیای موفق در ارتفاعات آبیدر سنندج
تالش ستودنی تکنسین های اورژانس در نجات جان بیمار 40 ساله

با اقدام سریع اورژانس قم:

پیوند دست جوان قمی موفقت آمیز شد



11صفحه شماره نوزدهم| دی ماه 1395 
 December 2016 ــه مناطــق ســخت گذر  ــا همــکاری بســیج جامعــه پزشــکی و شــبکه بهداشــت و درمــان الیگــودرز به مــدت ســه روز ب تیــم عملیاتــی اورژانــس هوایــی لرســتان ب

بخــش ذلقــی اعــزام شــدند. ایــن تیــم بــه بیــش از 500 نفــر از اهالــی و بیمــاران روســتاهای ایــن منطقــه خدمــات رایــگان بهداشــتی درمانــی شــامل ویزیــت پزشــک 
ــد. در ایــن تیــم پزشــکی دو پزشــک،  ــه نمودن ــواع داروهــا و خدمــات مامایــی ارائ عمومــی، دندان پزشــکی، انجــام تمــام آزمایش هــا، مشــاوره و آمــوزش، توزیــع ان
یــک دندان پزشــک، یــک مامــا، یــک کارشــناس آزمایشــگاه، یــک کارشــناس بهداشــت خانــواده، دو تکنســین فوریت هــای پزشــکی و یــک دارویــار خدمــات پزشــکی 
را بــه مــردم محــروم ایــن منطقــه ارائــه دادنــد. بــه دلیــل ســخت گذر بــودن منطقــه، امــکان اعــزام ایــن تیــم بــا خــودرو ممکــن نمی باشــد کــه بــا مســاعدت ریاســت 

اورژانــس کشــور مجــوز پــرواز بالگــرد اورژانــس هوایــی لرســتان صــادر شــد.

ناشنوایان به خدمات اورژانس متصل شدند
راه اندازی سامانه ناشنوایان در دیسپچ 

اورژانس تهران

اولیــن دیســپچ ناشــنوایان در مرکــز تهــران راه انــدازی 
از  امدادخواهــی  کانــادا درخصــوص  شــد. در کشــور 
ــده  ــک ش ــبی از پیام ــیار مناس ــتفاده بس ــس، اس اورژان
ــه  ــش گرفت ــی را پی ــور روش ــن کش ــس ای ــت. اورژان اس
اســت کــه در آن افــراد تنهــا بایــد شــماره اورژانــس 911 
ــک آدرس  ــن پیام ــته و در مت ــماره نوش ــش ش را در بخ
خــود و شــرایط اورژانســی را به صــورت کوتــاه ذکــر 

ــد. نماین
اســتفاده از چنیــن روشــی به ویــژه بــرای افــراد ناشــنوا 
می توانــد اهمیــت داشــته باشــد. چــرا کــه بکارگیــری این 
روش نیــاز بــه برقــراری ارتبــاط کامــی نــدارد همچنیــن 
درصورتی کــه شــما در شــرایطی قــرار گرفتــه باشــید کــه 
دچــار اتفاقــات جنایــی یــا دزدی شــده اید همیشــه قــادر 
ــود را  ــرایط خ ــی، ش ــورت کام ــا به ص ــود ت ــد ب نخواهی
ــه  ــا در صورتی ک ــد. تنه ــانی نمایی ــس اطاع رس ــه اورژان ب
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــد می توانی ــان باش ــما همراهت ــل ش موبای
ــزارش  ــه گ ــای مربوط ــه بخش ه ــرایط را ب از اس ام اس ش
ــیاری از  ــه بس ــد ب ــی می توان ــن روش نوین ــد. چنی کنی
ــانی  ــتند کمک رس ــی هس ــرایط بحران ــه در ش ــرادی ک اف
ــه  ــی همیش ــازمان های اورژانس ــوی س ــه از س ــد البت کن
ــای  ــت گزارش ه ــد اولوی ــراد بای ــه اف ــود ک ــه می ش توصی
تنهــا  و  دهنــد  قــرار  تلفنــی  تمــاس  بــر  را  خــود 
درصورتی کــه قــادر بــه مکالمــه نیســتند از ایــن پیامــک 

اســتفاده کننــد.
ــک در  ــتفاده از پیام ــه اس ــرد ک ــاهده ک ــوان مش می ت
ــا  ــد ت ــاوت می توان ــیار متف ــف و بس ــتم های مختل سیس
ــه کمــی بیشــتر  ــد باشــد؛ درصورتی ک ــدازه کارآم چــه ان
ــوان روش هــای بســیار  در زمینــه پیامــک کار شــود می ت
نویــن و مؤثــری در کلیــه بخش هــای دولتــی و خصوصــی 
ــود  ــث بهب ــا باع ــه داد ت ــال اس ام اس ارائ ــه ارس در زمین
عملکــرد ســازمان ها و همچنیــن راه هــای ارتباطــی میــان 

ــوند. ــاده تر ش ــر س ــد موردنظ ــن و مقص مخاطبی
جــاری  ســال  آذرمــاه  در  هــم  تهــران  اورژانــس 
بــرای  ســامانه ای  و  کــرده  پیش بینــی  این چنیــن 
ناشــنوایان راه انــدازی شــده اســت تــا ایــن قشــر از 
هموطنــان عزیزمــان به خوبــی در شــرایط خــاص از ایــن 

مرکــز اســتفاده کننــد.
هجدهــم آذرمــاه ســال 95 اولیــن ســامانه امدادخواهی 
ناشــنوایان در دیســپچ اورژانــس تهــران راه انــدازی شــد. 
ــه  ــر ب ــدام در راســتای خدمت رســانی هرچــه بهت ــن اق ای
شــهروندان و افــرادی کــه توانایــی برقــراری ارتبــاط 
ــه  ــد ارائ ــس را ندارن ــع اورژان ــادی در مواق ــورت ع به ص

شــده اســت.
حجــت ا... مهدیــان، سرپرســت اداره ارتباطــات اورژانس 
ــات  ــس از جلس ــدام پ ــن اق ــه ای ــان اینک ــا بی ــران ب ته
ــار  ــت اظه ــورت گرف ــنوایان ص ــون ناش ــا کان ــدد ب متع
ــال  ــا ارس ــد ب ــنوایان می توانن ــس ناش ــن پ ــت: از ای داش
ــزام  ــه شــماره 50004646115 درخواســت اع ــک ب پیام

ــند. ــته باش ــی را داش ــع اورژانس ــس در مواق آمبوالن
وی افــزود: رونــد کار به صورتــی خواهــد بــود کــه کانون 
ناشــنوایان شــماره تلفــن اعضــای خــود را بــرای ثبــت در 
ســامانه اورژانــس تهــران ارائــه خواهــد داد تــا در مواقــع 
ــخصات  ــتم، آدرس و مش ــط سیس ــک توس ــال پیام ارس
شناســایی و ســریعاً آمبوالنــس بــه محــل اعــزام گــردد.

ــخصات 302  ــون مش ــزود: تاکن ــان اف ــت ا... مهدی حج
ــه شــده  ــه ایــن مرکــز ارائ ــون ب نفــر از اعضــای ایــن کان
آمــاده خدمت رســانی 24  تهــران  اورژانــس  و  اســت 

ــد. ــزان می باش ــن عزی ــه ای ــاعته ب س
ــد  ــا واح ــه ب ــورت گرفت ــرات ص ــی مذاک ــن ط همچنی
ــت  ــرار اس ــنوایان ق ــون ناش ــز و کان ــن مرک ــوزش ای آم
ــت  ــون در جه ــن کان ــای ای ــه اعض ــای الزم ب آموزش ه
آشــنایی بــا مــوارد اورژانســی و غیراورژانســی بــرای اعــزام 

ــردد. ــه گ ــس ارائ آمبوالن
مهدیــان در پایــان گفــت: بــا همــه محاســنی کــه ایــن 
ــه  ــماره ارائ ــه ش ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــامانه دارد ام س
ــر، شــماره  ــن ام ــرای ای ــس تهــران ب شــده توســط اورژان
ــس را  ــماره اورژان ــود ش ــر ب ــاید بهت ــت و ش ــدی نیس رن
ــط  ــه فق ــا ن ــد ت ــک می کردن ــن پیام ــه گرفت ــز ب مجه
ــردم در شــرایط  قشــر ناشــنوا و کم شــنوا بلکــه عمــوم م

ــد. ــتفاده کنن ــتم اس ــن سیس ــاص از ای ــراری و خ اضط

آغازهــا و تولدهــا همیشــه هیجان انگیــز و 
ــاز  ــد و آغ ــر تول ــا اگ ــتند ام ــی هس ــه یادماندن ب
ــد  ــاص باش ــرایط خ ــد در ش ــی جدی ــک زندگ ی
ــود  ــانه ای ش ــی رس ــاید حت ــر و ش به یادماندنی ت
کــه مــردم منطقــه یــا حتــی دنیــا از ایــن اتفــاق 
ــاق در  ــن اتف ــه ای ــرای همیش ــوند و ب ــر ش باخب
یادهــا بمانــد. این گونــه آغازهــا مثــل تولــد 
ــادر  ــک م ــرای ی ــاص ب ــرایط خ ــوزادی در ش ن
نــوزادش  اگــر  حــال  اســت.  به یادماندنــی 
ــرایط ســخت  ــا ش ــه ب ــد ک ــدر عجــول باش این ق
آب و هوایــی و راه دور بیمارســتان در میــان 
جاده  هــای پــر از بــرف و در آمبوالنــس بــه دنیــا 
ــرای  ــه ب ــادر بلک ــن م ــرای ای ــط ب ــه فق ــد، ن بیای
ــی  ــدی به یادماندن ــم تول ــس ه ــین اورژان تکنس
اســت و خاطــره ای شــیرین می شــود از دوران 

ــدس. ــاد مق ــن نه ــت در ای خدم
ــی  ــط عموم ــج« رواب ــزارش »یک یک پن ــه گ ب
مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
اســتان مازنــدران ضمــن اعــام ایــن خبــر اظهــار 
ــنبه،  ــه پنجش ــاعت 5 و 30 دقیق ــت: در س داش
4 آذر خبــر شــروع دردهــای زایمانــی مــادر 
ــدران  ــام غــرب اســتان مازن ــه مرکــز پی ــاردار ب ب
اعــام شــد و همــکاران پایــگاه اورژانــس صــاح 
الدیــن کا )نوشــهر( بــه محــل مأموریــت واقــع در 

روســتای علــوی کا اعــزام شــدند.
ــرل  ــد از کنت ــه داد: بع ــک پور ادام ــا اش زکری
عائــم حیاتــی مــادر در راه انتقــال به بیمارســتان 
ســخت گذر  و  بــرف  از  پوشــیده  جــاده  در 
ــوزاد  ــادر بیشــتر شــد و ن روســتایی، دردهــای م
ــا حمایــت و مراقبــت کارشناســان فوریت هــای  ب

ــد. ــد ش ــس متول ــل آمبوالن ــکی در داخ پزش
روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث 
مازنــدران  اســتان  پزشــکی  فوریت هــای  و 
ــر  ــی و یاس ــر رضای ــکاران امی ــر از هم ــا تقدی ب
ایــن  صاح الدیــن کا  پایــگاه  از  اســتادی 
مأموریــت را انجــام دادنــد خاطرنشــان کــرد: ایــن 

نــوزاد، دومیــن نــوزاد پســر و ســالم از مــادر 26 
ــود. ــاله ب س

تهــران و  امیــر رضایــی متولــد 1359 در 
کارشــناس پرســتاری اســت کــه در حــال حاضــر، 
ــت. ــهر اس ــکی نوش ــای پزش ــین فوریت ه تکنس
ایــن تکنســین موفــق از عملیــات زایمــان 
»یک یک پنــج«  بــا  گفتگــو  در  برفــی  روز  در 
ــگاه  ــح از پای ــه صب ــاعت 5 و 30 دقیق ــت: س گف
جــاده ای صاح الدیــن کای شــهر نوشــهر، اعــام 
ــر  ــزام، فک ــان اع ــد. در زم ــان ش ــت زایم مأموری
ــوزاد  ــاد و ن ــدر ح ــه مســئله این ق ــم ک نمی کردی
ــرف هــم کــه از  ــارش ب ــد باشــد. ب در شــرف تول
ــان ادامــه  ــود همچن روز گذشــته شــروع شــده ب
ــرف  داشــت و حــدود 50 ســانتی متر در جــاده ب
ــه  ــتا ب ــن روس ــه ای ــی ب ــود و دسترس ــته ب نشس
ــه  ــود؛ به طوری ک ــده ب ــخت ش ــل س ــن دلی همی

ــم. ــی کردی ــه ط ــه ای را 50 دقیق راه 10 دقیق
ــا  ــار ب ــال بیم ــال انتق ــار در ح ــواده بیم خان
نیســان بــه بیمارســتان بودنــد کــه ســر کوچــه به 
آن هــا رســیدیم و بیمــار را بــه آمبوالنــس منتقــل 
ــت  ــم وضعی ــر نمی کردی ــم فک ــوز ه ــم. هن کردی
بیمــار و  ارزیابــی  از  پــس  امــا  باشــد  حــاد 
گرفتــن شــرح حــال، مشــخص شــد کــه زایمــان 
نزدیــک اســت. شــرایط پــر استرســی بــود؛ مــن 
ــل در  ــاق عم ــش در ات ــال پی ــان را 10 س زایم
ــز  ــکارم نی ــودم و هم ــده ب ــجویی دی دوران دانش
ــار را  ــوهر بیم ــت. مادرش ــان نداش ــه زایم تجرب
ــل  ــه مث ــات اولی ــاندم و اقدام ــار نش ــار بیم کن
ــام داده  ــی و... را انج ــیژن درمان ــری، اکس رگ گی
و از پزشــک مرکــز، مشــاوره گرفتــم؛ شــرح حــال 
ــی  ــا جای ــم و ت ــه راه بیفتی ــد ک ــرار ش دادم و ق
کــه می توانیــم بــه ســمت مراکــز درمانــی پیــش 

رویــم تــا وقتــی کــه شــرایط زایمــان پیــش آمــد، 
ــم.  ــام دهی ــات الزم را انج ــرده و اقدام ــف ک توق
ــن شــد کــه پزشــک مرکــز هــر 10  ــر ای ــرار ب ق
دقیقــه بــا مــن تمــاس بگیــرد. حــدود 20 دقیقــه 
پــس از حرکــت، انقباضــات منظــم شــد و فــرد در 
شــرف زایمــان قــرار گرفــت؛ پــک آمــاده زایمــان 
را در آمبوالنــس داشــتیم؛ ماشــین را متوقــف 
کــرده و بــا کمــک همــکارم زایمــان انجــام شــد. 
یکســری اتفاقــات و کارهــا در عــرض یــک دقیقــه 
ــام  ــا را انج ــه کاره ــا هم ــود و م ــام ش ــد انج بای
ــال  ــی نرم ــم حیات ــالم و عائ ــوزاد س ــم. ن دادی
ــک  ــه پزش ــم ک ــادرش دادی ــه م ــه را ب ــود. بچ ب
مشــاور تمــاس گرفــت و وقتــی گفتــم نــوزاد بــه 
دنیــا آمــد، خوشــحال شــد و پــس از شــرح حــال 
ــا  ــر اســت ی ــت دخت ــن از ســامتی اش گف گرفت
پســر؟ و مــن گفتــم: این قــدر شــرایط پراســترس 
بــود کــه متوجــه ایــن مســأله نشــدم! مادربــزرگ 

ــوزاد گفــت پســر اســت! ن
ــارداری  ــل ب ــه دلی ــات را ب ــن عملی ــتاد، ای س
بیمــار جــزء عملیات هــای خــاص محســوب 
بــا  از علــوم پزشــکی  بــود و مرتــب  کــرده 
عملیــات  خبــر  و  می گرفتنــد  تمــاس  مــن 
گوشــی هایمان  می خواســتند.  عکــس  بــا  را 
ــرق  ــع ب ــرف و قط ــنگین ب ــارش س ــت ب ــه عل ب
ــوزاد خواســتیم  ــدر ن ــود؛ از پ ــگاه، خامــوش ب پای
ــه  ــی را ک ــم و عکس ــس بگیری ــی او عک ــا گوش ب
ــه  ــاص گرفت ــرایط خ ــد در ش ــاهده می کنی مش

ــت. ــده اس ش
ــات را از  ــن عملی ــی ای ــر رضای ــان، امی در پای
بهتریــن خاطــرات خــود در 15 ســال کارش 
ــخت  ــات س ــه عملی ــد: گرچ ــد و می گوی می دان
ــا در  ــود ام ــت فرســایی ب ــراز اســترس و طاق و پ
ــه  ــت ک ــیرینی داش ــنگ و ش ــس قش ــان ح پای
ــرما  ــرف و س ــح در ب ــت 5 صب ــتگی مأموری خس
را از مــا گرفــت و گرمــی، انــرژی و شــیرینی 

زاید الوصفــی بــه مــا داد.

تکنسین های مازندران در عملیاتی سخت، مادر و نوازاد را نجات دادند
وز برفــــی تــولد در سحــرگاه یک ر

ــل از  ــه نق ــج« ب ــزارش »یک یک پن ــه گ ب
ــت حــوادث  ــز  مدیری ــی مرک ــط عموم رواب
ــان،  ــتان اصفه ــکی اس ــای پزش و فوریت ه
اردل  در  متولــد 1371  اکبــر شــهبازی، 
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــع اس از تواب
کاردانــی  مــدرک  دارای  وی  اســت؛ 
فوریت هــای پزشــکی و تکنســین اورژانــس 
ــت.  ــان اس ــتان اصفه ــتانی اس پیش بیمارس
او تحصیــات خــود را در دانشــگاه از ســال 

ــانید. ــام رس ــه اتم ــا 92 ب 90 ت
وی در گفتگــو بــا »یک یک پنــج« گفــت: 
ــندگی  ــت نویس ــگاه فعالی ــرم دوم دانش از ت
خــود را بــا یــک کتــاب درســی دانشــگاهی 
ــا  ــاب ب ــن کت ــاپ ای ــه چ ــردم ک ــروع ک ش
مراقبت هــا«  فنــون  و  »اصــول  عنــوان 
ــده  ــه ش ــرفصل دروس ارائ ــا س ــق ب مطاب
برنامه ریــزی،  عالــی  شــورای  توســط 
ــکی  ــای پزش ــجویان فوریت ه ــت دانش جه
ــر  ــت و زی ــده اس ــر در آم ــته تحری ــه رش ب
ــزگان  ــکی هرم ــوم پزش ــگاه عل ــر دانش نظ
ــس از  ــدت یک ســال داوری شــد و پ ــه م ب
ــد. ــی ش ــر معرف ــاب برت ــوان کت ــاپ به عن چ
هم زمــان  کــرد:  تصریــح  شــهبازی 
ــی  ــرح تحقیقات ــک ط ــاب، ی ــاپ کت ــا چ ب
ــوع  ــی و ن ــی فراوان ــوع »بررس ــا موض را ب
چهارمحال وبختیــاری«  عشــایر  حــوادث 
در حجــم نمونــه 250 نفــر زیــر نظــر 
ــب رســاندیم  ــه تصوی دانشــگاه هرمــزگان ب
ــاری و  و در اســتان های چهارمحــال و بختی

ــم. ــرا کردی ــتان اج خوزس
ایــن مختــرع جــوان افــزود: پــس از 
ــی  ــره مل ــه آن در کنگ ــرح، مقال ــرای ط اج
ترومــا به عنــوان مقالــه برتــر معرفــی و 
به عنــوان مقالــه ISI در تامســون نمایــان 
شــد؛ پــس از آن، کار را در حجــم نمونــه 
ــار  ــم و این ب ــرا کردی ــدداً اج ــر، مج 500 نف
ــران  ــط ای ــه بهداشــت محی ــه، در مجل مقال

ــید. ــاپ رس ــه چ ب
دوران  در  اینکــه  بیــان  بــا  شــهبازی 
ممتــاز  دانشــجوی  به عنــوان  تحصیــل 
شــناخته شــده ام، خاطرنشــان کــرد: در 
ایــن دوران در پنــج کنگــره بین المللــی 
ــی شــرکت کــردم و در  و چهــار کنگــره مل
ــای  ــی از اعض ــره بین الملل ــج کنگ ــام پن تم

ــودم. ــی آن ب اجرای
پایــان  از  پــس  کــرد:  تصریــح  وی 
بــه   92 ســال  در  دانشــگاه  تحصیــات 
خدمــت ســربازی در درمانــگاه بهــداری 
نیــروی دریایــی ســپاه عســلویه اعــزام 

شــدم؛ در ایــن دوران نیــز چنــد طــرح 
رزم  بهداری هــای  زمینــه  در  تحقیقاتــی 
ارائــه دادم و حــدود 50 کارگاه آموزشــی 

بــرای نیروهــای ســپاه اجــرا کــردم.
ایــن  نتایــج  داد:  ادامــه  شــهبازی 
ــی  ــی تحقیقات ــب طرح ــا را در قال کارگاه ه
ــداد و  ــای ام ــر آموزش ه ــوان »تأثی ــا عن ب
نجــات همــراه بــا مانورهــای جنگــی« ارائــه 
و مقالــه ایــن طــرح در مجلــه طــب نظامــی 
ــر آن، در  ــاوه ب ــد؛ ع ــان ش و scopus نمای
کنگــره ملــی پزشــکی دریــا پذیرفتــه شــد 

ــا موضــوع  همچنیــن طــرِح دیگــری ب
ــوه  ــر نح ــارف ب ــاح های نامتع ــر س »تأثی
ــرا  ــگ« اج ــن جن ــدی مصدومی ــاژ بن تری
ــه  ــا مقال ــراه ب ــه آن هم ــه مقال ــردم ک ک
دیگــر در زمینــه اتــاق عمــل بــه نخســتین 
کنگــره بین المللــی جامــع روان شناســی 
ارســال کــردم و هــر دو مقالــه  ایــران 
ــه  ــوان مقال پذیرفتــه و یکــی از آن هــا به عن
برتــر معرفــی و هــر دو مقالــه در ســیویلیکا 

ــد. ــاپ ش چ
ــکی  ــای پزش ــوان فوریت ه ــین ج تکنس
ایــن  از  پــس  کــرد:  بیــان  اصفهــان 
آوردم و در  اختــراع روی  بــه  فعالیت هــا 
ــوان »دســتگاه  ــا عن ــکارد ب ــک بران ــدا ی ابت
ــا هــدف  ــس« ب ایمن ســاز چــرخ دار آمبوالن
هنــگام  جســمانی  آســیب های  کاهــش 
ــراع  ــار توســط تکنســین ها اخت ــل بیم حم
ــید. ــی رس ــت بین الملل ــه ثب ــه ب ــردم ک ک

شــهبازی بــا بیــان اینکــه آتلی بــا قابلیت 
تنظیــم ابعــاد آتــل و بررســی نبــض انتهــای 
ــن  ــرد: ای ــح ک ــرده، تصری ــراع ک ــو اخت عض
ــی،  ــورت طول ــم به ص ــکاِن تنظی ــل، ام آت
ــو و  ــای عض ــض انته ــی نب ــی و بررس عرض

دارد. را  آالرم زدن 
اورژانــس  جــوان  تکنســین  ایــن 
ــراع  ــه اخت ــق ب ــن موف ــه داد: همچنی ادام
ــرای  ــع ب ــاد مان ــدون ایج ــی ب ــوالر گردن ک
دهــان  کــردن  بــاز  مانورهــای  انجــام 
ــن  ــک پایی ــیدن ف ــور »کش ــوص مان به خص
ــن  ــو« در مصدومی ــاال و جل ــمت ب ــه س ب
ــه  ــیب ب ــال آس ــا احتم ــتانی ب پیش بیمارس
ــن  ــه ای ــدم ک ــردن ش ــرات گ ــتون فق س

اختــراع بــه ثبــت بین المللــی رســید.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 
بــا همــکاری چنــد جــراح، مشــغوِل کار بــر 
روی اختــراع دســتگاهی هســتیم کــه ایــن 
ــت  ــگام ایس ــزی هن ــرگ مغ ــتگاه از م دس
ــرد:  ــد ک ــد، تأکی ــری می کن ــی جلوگی قلب
ــده دارم  ــت ش ــراع ثب ــار اخت ــون چه تاکن
ــه اســتعام  ــز در مرحل ــم نی ــج اختراع و پن

ثبــت هســتند.
شهبازی اظهار کرد: همچنین 

کتابی در زمینه آموزش 
همگانی تجهیزات پزشکی 

رایج به زبان ساده در 
دست دارم که اکنون زیر 

نظر دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در شورای انتشاراتی 
به تصویب رسیده و در حاِل 

داوری در کمیته تخصصی 
است که انشاءا... به زودی به 

چاپ خواهد رسید.
شــهبازی در پاســخ به سؤال 

 » یک یک پنــج «
بــا  ارتبــاط  در 

یقی  تشــو
ارتقــاء  و 

شــغلی 
ضمــن 

ن  بیــا
ینکــه  ا

تــا 
ــون  کن
هیــچ 

دریافــت  اورژانــس  از  نامــه ای  تشــویق 
نکــرده تصریــح کــرد: حتــی در حــال 
ــروی شــرکتی  ــوان نی ــه عن ــط ب حاضــر فق

هســتم! کار  بــه  مشــغول 
مســئولین  حمایــت  مــورد  در  او  از 
ــه  ــا االن ب ــا شــدیم کــه گفــت: مــن ت جوی
مســئولین اورژانــس مراجعــه نکــرده ام ولــی 
بــه خیلــی از مســئولین دانشــگاه ها جهــت 
اجــرای چنــد طــرح در زمینــه کاهــش 
ــی  ــطح آگاه ــاء س ــوادث و ارتق ــزان ح می
خودامــدادی  زمینــه  در  کشــور  مــردم 
درخواســت  دگرامــدادی،  و 
ولــی  کــردم  حمایــت 
بنــده  بــا  متأســفانه 
نکردنــد؛  همــکاری 
رشــته  بــه  به نظــرم 
فوریت هــای پزشــکی 
ســایر  بــه  نســبت 
علــوم  رشــته های 
توجــه  پزشــکی 

! نمی کننــد

چهار اختراع ثبت شده، پنج اختراع در مرحله استعلام
تکنسین اورژانس اصفهان، مخترع و نویسنده جوان کشوری است
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زیــــــارت  پیــــــاده روی 
بــا  )ع(  علی بن موســی الرضا 
حضــور زائــران از اقصــی نقاط 
ــاخص ترین  ــی از ش ــم یک عال
پیونــد  و  عشــق  نمادهــای 
ــت  ــل بی ــا اه ــردم ب ــی م قلب

ــروزی  ــده پی ــکوه نمایش دهن ــی باش ــن راه پیماه ــت. ای ــوی اس نب
ــت. ــت اس ــا قیام ــخ و ت ــول تاری ــل در ط ــر باط ــق ب ح

ــا  ــی امام رض ــارگاه ملکوت ــرای ب ــاده روی ب ــوی پی ــنت معن ــن س ای
)ع( اگرچــه ریشــه در دوره صفویــه دارد ولــی چنــد ســالی اســت 
کــه بعــد از پیاده روی هــای باشــکوه در اربعیــن امــام حســین )ع( 
ــن  ــه در ای ــه ای ک ــت به گون ــه اس ــود گرفت ــه خ ــازه ای ب ــق ت رون
نمایــش بــزرگ معنــوی و تجدیــد میثــاق بــا علی بــن موســی الرضا 
ــد. ــز شــرکت می کنن ــی از دیگــر کشــورهای اســامی نی )ع( زائران

اورژانــس مشــهد و چنــد شــهری کــه بیشــتر زائــران پیــاده دارنــد، 
ســوژه گــزارش ایــن شــماره »یک یک پنــج« هســتند:

ــی  ــدف اصل ــافرین، ه ــن و مس ــه زائری ــه ب ــات بهین ــه خدم ارائ
ــهد ــس مش اورژان

رئیــس اورژانــس مشــهد از فعالیــت شــبانه روزی 177 پایــگاه فعــال 
ــس  ــش از 190 آمبوالن ــا بی ــس 115 ب ــاده ای اورژان ــهری و ج ش
فعــال در کل اســتان خراســان رضوی در محــدوده تحــت پوشــش 
دانشــگاه ها و دانشــکده های علــوم پزشــکی مشــهد، ســبزوار، 
 101 شــامل  تربت جــام  و  نیشــابور  تربت حیدریــه،  گنابــاد، 
پایــگاه جــاده ای و 76 پایــگاه شــهری مطابــق وظایــف محولــه در 
ــت: از  ــر داد و گف ــهدالرضا)ع( خب ــران مش ــه زائ ــانی ب خدمت رس
همــه ظرفیــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکي و اورژانــس مشــهد 

ــران اســتفاده شــد. ــه زائ ــراي خدمــت ب ب
ــاده اي در  ــاي ج ــه آمبوالنس ه ــتقرار کلی ــژاد از اس ــا وفایي ن رض

ــه  ــی منتهــی ب ــر محورهــای اصل ــد ب ــا تأکی حاشــیه جــاده )ب

به منظــور  مقــدس(  مشــهد 
بــه  بهینــه  خدمــات  ارائــه 
زائریــن و مســافرین گفــت و 
اظهــار کــرد: آمادگــی پنــج 
اتوبوس آمبوالنــس  دســتگاه 
دانشــکده های  دانشــگاه ها، 
و  تربت حیدریــه  ســبزوار،  نیشــابور،  مشــهد،  پزشــکی  علــوم 
گنابــاد؛ آمادگــی دو فرونــد اورژانــس هوایــی دانشــگاه علــوم 
ــهری  ــای برون ش ــت مأموریت ه ــبزوار جه ــهد و س ــکی مش پزش
ــای 54  ــاش اورژانس ه ــاز؛ آماده ب ــورت نی ــاعات روز در ص ــی س ط
ــبانه روزی  ــای ش ــان رضوی و فعالیت ه ــتان خراس ــتان اس بیمارس
بخش هــای بالینــی، اتاق هــای عمــل و تأمیــن کادر پزشــکی، 
پرســتاری، تجهیــزات و ملزومــات موردنیــاز از دیگــر فعالیت هــای 

اورژانــس خراســان رضوی در ایــن ایــام بــود.
وي فعالیــت شــبانه روزی ســتاد هدایــت امــور درمــان دانشــگاه و 
ــی  ــز درمان ــاران از مراک ــال بیم ــرش و انتق هماهنگــی جهــت پذی
اســتان و اســتان های هم جــوار بــه مراکــز تخصصــی و فــوق 
تخصصــی، فعالیــت شــبانه روزی مرکــز عملیــات بحــران دانشــگاه 
و اســتقرار کارشــناس EOC جهــت هماهنگــی و اقدامــات 
ــک  ــاعات پرترافی ــس 115 در س ــده اورژان ــتقرار نماین الزم، اس
شــهر در بعدازظهــر و شــب در مرکــز کنتــرل ترافیــک مشــهد 
مقــدس و هماهنگــی بــا ســازمان هال احمــر درخصــوص 
اســتقرار هشــت تیــم عملیاتــی بــا هشــت دســتگاه آمبوالنــس 
در روزهــای تعطیــل ایــام ســوگواری در اطــراف حــرم مطهــر و 
ــای  ــای فوریت ه ــا تیم ه ــگ ب ــورت هماهن ــات به ص ــه خدم ارائ
پزشــکی مســتقر در محــل از دیگــر اقدامــات ایــن مرکــز بــرای 
ــاده روی آخــر  ــران در پی ــه زائ ــر و بیشــتر ب ــات بهت ــه خدم ارائ

مــاه صفــر عنــوان کــرد.

رئیس اورژانس مشهد:

ند د بو ش  ه با د ما آ تــی  عملیا تیــم   1 7 7
وفایي نــژاد از 177 تیــم عملیاتــي کــه آمــاده بــاش بودنــد گفــت 
ــت  ــي و فعالی ــو مرخص ــا لغ ــدت ب ــن م ــرد: در ای ــح ک و تصری
ســتاد هدایــت درمــان از تمــام ظرفیــت درمانــي و امــدادي بــراي 

خدمــت بــه زائــران اســتفاده شــد.
وي بــا بیــان اینکــه 43 هــزار تمــاس تلفنــي بــه اعــزام 4 هــزار 
ــا انتقــال  و 962 آمبوالنــس انجامیــد گفــت: ایــن مأموریت هــا ب
ــورد  ــزار م ــش از ه ــتان و بی ــه بیمارس ــر ب ــزار نف ــش از 2 ه بی

درمــان در محــل انجــام شــد.
ــه  ــار ارائ ــوع آم ــرد: از مجم ــد ک ــهد تأکی ــس مش ــس اورژان رئی
شــده در مشــهد 711 مــورد مربــوط بــه تصادفــات بــوده اســت و 

ــود. ــر ب ــا کمت ــات در جاده ه ــه امســال ســهم تصادف البت
ــس و  ــاده اي اورژان ــاي ج ــورد مأموریت ه ــرد: 75 م ــان ک وي بی
641 مــورد در نقــاط شــهري بــود کــه نســبت بــه ســال گذشــته 

هشــت و نیــم درصــد افزایــش داشــت.
پرکارترین روز اورژانس مشهد در یازدهم آذرماه رقم خورد

ــهد در  ــس مش ــن روز اورژان ــرد: پرکارتری ــان ک ــژاد بی ــي ن وفای
یازدهــم آذرمــاه بــا ثبــت 5 هــزار و 141 مــورد تمــاس تلفنــي و 

تعــداد 568 مــورد مأموریــت کــه انجــام شــد رقــم خــورد.
وي در ادامــه یــادآور شــد: از مجمــوع مأموریت هــاي تصــادف در 
اســتان 1 هــزار و 101 مــورد بــوده کــه 189 مــورد آن تصادفــات 
ــا را  ــش .... مأموریت ه ــار افزای ــن آم ــت و ای ــوده اس ــاده اي ب ج

ــد. ــان مي ده نش
ــت:  ــاده گف ــران پی ــا زائ ــاط ب ــهد در ارتب ــس مش ــس اورژان رئی
ــران  ــروه از زائ ــن گ ــاس درخصــوص ای ــورد تم در مشــهد 86 م
ــا  ــي، ســردرد و مســمومیت ب ــا بیماري هــای قلب ــه ب داشــتیم ک

ــد. ــده بودن ــه ش گاز CO2 مواج
وي افــزود: در شهرســتان هاي اســتان نیــز بــا 626 مــورد انتقــال 
ــرپایي  ــان س ــورد درم ــتان و 612 م ــه بیمارس ــاده ب ــران پی زائ

ــد. ــام ش ــا انج مأموریت ه
وفایي نــژاد اعــام کــرد: ســه حادثــه ویــژه بــا فــوت بــاالي چهــار 
نفــر داشــتیم و یــک مــورد مســمومیت گروهــي در ربــاط ســفید 
و همچنیــن هشــت نفــر گاز گرفتگــي در یــک مســجد در محــور 
چنــاران بــه مشــهد و 12 نفــر نیــز مســمومیت بــا گاز در مدرســه 

گــزارش شــد.

فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  عمومــی  روابــط 
ــه خدمــات  ــا »یک یک پنــج« از ارائ پزشــکی نیشــابور در گفتگــو ب
بــه کاروان هــای پیــاده زیــر بــارش بــرف و در ســرمای زیــر صفــر 

ــار ــر داد و اظه ــابور خب نیش
ــدت  ــوم پزشــکی نیشــابور در م ــان دانشــکده عل داشــت: کارکن
ــات  ــورد خدم ــزار و 400 م ــش از 4 ه ــوان بی ــام ت ــا تم 10 روز ب
درمانــی و بهداشــتی مــورد نیــاز زائریــن پیــاده حــرم رضــوی ارائــه 

ــد. نمودن
مصطفــی افشــارنیک تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه حرکــت همــه 
ســاله کاروان هــای پیــاده در مســیر نیشــابور بــه مشــهد در جــاده 
زیــارت در دهــه آخــر مــاه صفــر نیــاز بــه ارائــه خدمــات درمانــی 

)ع(  آقاعلی بن موســی الرضا  زائریــن  مســیر  در  بهداشــتی  و 
ــوم پزشــکی نیشــابور  ــی و بهداشــتی دانشــکده عل ــای درمان تیم ه
ــری  ــاد 50 کیلومت ــا دیزب ــروزه ت ــهر فی ــل از ش ــر قب از 15 کیلومت
مشــهد )حــدود 85 کیلومتــر( در مســیر زائریــن بــا ارائــه خدمــات 
شــامل اســتقرار ســه پایــگاه دائــم اورژانــس 115 و چهــار ایســتگاه 
موقــت ارائــه خدمــات درمانــی در موکب هــا و دو تیــم ســیار 
درمانــی بــه همــراه پزشــک و دو تیــم ســیار بهداشــتی زائریــن را 

ــد. همراهــی نمودن
ــام  ــن ام ــه زائری ــده ب ــه ش ــات ارائ ــوص خدم ــارنیک درخص افش
ــه شــد  ــی ارائ ــوف گفــت: 3 هــزار و 650 مــورد خدمــات درمان رئ
کــه از ایــن تعــداد فقــط 10 مــورد بــه بیمارســتان اعــزام شــده اند 
)2 مــورد تصادفــی و 8 مــورد غیرتصادفــی( همچنیــن 175 
مــورد بازدیدهــای بهداشــتی از اماکــن طبــخ و توزیــع غــذا، 130 
ــورد  ــا، 20 م ــیر و موکب ه ــامیدنی مس ــنجی آب آش ــورد کلرس م
نمونه گیــری میکروبــی، 320 مــورد توزیــع اطاعیــه و توصیه هــای 
ــوی  ــی شست وش ــی اصول ــع راهنمای ــورد توزی ــتی، 110 م بهداش
ــر  ــزا از دیگ ــی آنفوالن ــای آموزش ــب بنره ــورد نص ــت و 20 م دس

ــود. ــه ب ــات صــورت گرفت اقدام

ن ئرا زا ر  حضو ز  ا مست  سر  ، ر ا و ســبز
خدمات فوریت های پزشکی به 6 هزار و 700 نفر 

از زائران بارگاه رضوی
ــر مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی ســبزوار گفــت:   مدی
ــبزوار در  ــس 115 س ــی اورژان ــوان عملیات ــش ت ــدف افزای ــا ه ب
ارائــه خدمــات بــه زائــران رضــوی در روزهــای پایانــی مــاه صفــر، 
مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی بــا آمــاده بــاش و اســتقرار 
ــا  ــین ها در موکب ه ــراه تکنس ــه هم ــس ب ــتگاه های آمبوالن دس
و پایگاه هــای اورژانــس جــاده ای همــراه ســازمان های دیگــر 

خدمــات ویــژه را ارائــه نمودنــد.
دهــه  در  ســبزوار   115 اورژانــس  افــزود:  شــریفان  علــی 
ــتای  ــهری در راس ــگاه درون و برون ش ــا 23 پای ــر ب ــی صف پایان
خدمات رســانی بــه زائــران فعــال بــود و همچنیــن پایــگاه 
ــهری در  ــای برون ش ــام مأموریت ه ــا انج ــز ب ــی نی ــس هوای اورژان
ســاعات روز، پوشــش خوبــی جهــت انتقــال مصدومیــن جــاده ای 

ــت. داش
ــت  ــی مأموری ــزار و س ــام 1 ه ــا انج ــز ب ــن مرک ــزود: ای وی اف
جــاده ای و شــهری در دهــه آخــر صفــر بــه 6 هــزار و 700 نفــر 
از زائــران و مســافران خدمــات درمانــی ارائــه نمــوده کــه از ایــن 
ــد. ــت نمودن ــات ســرپایی دریاف ــر خدم ــزار و 600 نف ــداد 5 ه تع
امــداد رســانی بــه 93 نفــر از زائریــن امــام رضــا )ع( در مســیر 

تربــت حیدریــه
 115 اورژانــس  مرکــز  »یک یک پنــج«  گــزارش  بــه 
ــس  ــگاه اورژان ــه 6 پای ــت حیدری ــکی ترب ــوم پزش ــگاه عل دانش
)مهنــه، شــادمهر، امــام رضــا، ولــی عصــر، ربــاط ســنگ و 
دولــت آبــاد( عملیــات امدادرســانی بــه کاروان هــای پیــاده 
دادنــد. انجــام  مأموریــت   93 در  را  )ع(  علی بن موســی الرضا 

تکنســین، 6 دســتگاه  نفــر  گفــت: 40  بــرات زاده  ســعید 
ــاده  ــس در 10 روز آم ــک دســتگاه اتوبوس آمبوالن ــس و ی آمبوالن

ــد. ــانی کردن ــر امدادرس ــه 93 زائ ــل ب ــاش کام ب

همراه با زائران اما  م رئوف
اورژانس خراسان، آماده برای خدمت رسانی به زائران رضوی

) ع ( رضا  ن  شقا عا ن  با میز  ، ر بو ــا نیش
خدمت به کاروان های پیاده در سرمای زیر صفر نیشابور
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علیرضا مهرافشان، تکنسین فوریت های پزشکی مرکز اورژانس 115 یزد
رشته های ورزشی:شنا،کوهنوردی،دوچرخهسواری

از جملــه افتخــارات ایشــان: صعــود بــه تمامــی قله هــای شهرســتان یــزد و همچنیــن 
در تاریــخ 6 مردادمــاه ســال 95 بــه قلــه 5671 متــری دماونــد صعــود نمــوده اســت.

کســب مقــام در رتبــه هشــتم مســابقات شــنای کشــوری فوریت هــای پزشــکی ســال 93 
در شــهر ســاری و کســب رتبــه پنجــم در مســابقات دانشــجویان یزد.

خداقوت قهرمان؛ به وجودت افتخار می کنیم

بر بلندای قله دماوند
تیم کوهنوردی مرکز اورژانس تهران، ناحیه شمال، پایگاه ۲۰۹ پردیس

ایــن تیــم چهــار نفــره بــا حضــور تکنســین ها، رضــا یغوبیــان، ســید حســن مهــدی زاده، ســید 
ــد. ــد صعــود کردن ــه قلــه 5671 متــری دماون اســحاق ابوطالب پــور، مهــدی دانــش در 14 مردادمــاه ب

خداقوتقهرمانان؛ بهوجودتانافتخارمیکنیم

ایستگاه سهایستگاه دوایستگاه یک

این صفحه به انعکاس فعالیت های کمیته 
ورزش و سالمت اورژانس کشور اختصاص دارد

حسین خدامی |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دبیر کمیته ورزش وسالمت اورژانس کشور
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محمد امین الماســی، تکنسین فوریت های پزشکی اورژانس بندر عباس
ازجملــه ســوابق ایشــان: 25 ســال ســابقه ورزشــی درخشــان، داوری و مــدرس 
ــی  ــم مل ــه تی ــوت ب ــا 74، دع ــال 70 ت ــور از س ــنای کش ــان ش ــی نازنین ــن الملل بی
شــنا ســال 70 و 75، قهرمانــی المپیــاد دانشــجویان کشــور در ســال 80 و المپیــاد 

ــور ــس کش ــه ورزش اورژان ــو کمیت ــکی، عض ــای پزش فوریت ه

خداقوت قهرمان؛ به وجودت افتخار می کنیم

شکست اجسام سخت توسط مرد آهنین اورژانس

ستون ورزشی

بــه گــزارش محمــد رحمانیــان، روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی جهــرم عصــر روز پنج شــنبه 
18 آذرمــاه برنامــه ای به پــاس گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای مدافــع حــرم و شــهدای 40 ســال اورژانــس پیش بیمارســتانی 
برگــزار شــد. وی در ادامــه افــزود: ایــن برنامــه کــه شکســتن اجســام ســخت بــود توســط حســین خدامــی، تکنســین فوریت هــای 

پزشــکی ایــن شهرســتان و دبیــر کمیتــه ورزشــی اورژانــس کشــور و اســتاد و مــدرس فدراســیون ووشــو صــورت گرفــت.
رحمانیــان بــا اشــاره بــه جزئیــات ایــن برنامــه ورزشــی گفــت: در ایــن برنامــه کــه در ســالن ورزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
جهــرم و بــا حضــور مســئولین، کارکنــان فوریت هــا و جمعــی از مــردم انجــام شــد؛ حســین خدامــی اقــدام بــه شکســتن ســتون 
دو متــری از ســنگ مرمــر کــه شــامل 68 قطعــه هــر کــدام بــه طــول 110، عــرض 10 و قطــر 1/7 ســانتی متر بــوده اســت نمــود.

حســین خدامــی برگزارکننــده ایــن مانــور ورزشــی دربــاره چرایــی انجــام 
ایــن کار گفــت: ایــن کار بــه مناســبت گرامی داشــت شــهدای مدافــع حــرم 
ــت  ــک حرک ــوده و ی ــتانی ب ــس پیش بیمارس ــال اورژان ــهدای 40 س و ش
نمادیــن ورزشــی بــا شــعار آســوده خاطــر باشــید اورژانــس همیشــه آمــاده 
اســت و بــه مناســبت روز آغــاز امامــت امــام زمــان )عــج( صــورت گرفــت. 
وی در خصــوص انگیزه هــای انجــام ایــن کار افــزود: ایــن کار بــه پیشــنهاد 
ــش و در دوران  ــال پی ــدود 13 س ــه ح ــد البت ــام ش ــور انج ــس کش اورژان
دانشــجویی ایــن کار را انجــام داده بــودم. بــا توجــه بــه اینکــه ورزش نقــش 
بســیار مؤثــری در زندگــی افــراد جامعــه دارد می تــوان از ایــن روش بــرای 
انتقــال یــک مفهــوم فرهنگــی اســتفاده نمــود و بــرای همیــن هــم شــعار 

آســوده باشــید اورژانــس آمــاده اســت را انتخــاب نمودیــم.
گفتنــی اســت حســین خدامــی 12 ســال ســابقه کار در اورژانــس را دارد 
و دارای 19 ســال ســابقه ورزشــی در رشــته های پــرورش انــدام و رزمــی و 

دارای 13 ســال ســابقه مربیگــری می باشــد.

گزارشی از یک برنامه ورزشی
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روزیپیامبــراکــرم)ص(ازکنــارقبرســتانبقیــعردمیشــد.خانمــیســوارمرکــببــود؛پــایمرکــببــه
چالــهافتــادوخانــمنقــشزمیــنشــد.بالفاصلــهپیغمبــرصورتــشرابرگردانــدمنتهــازنشــلواریداشــتکه
گشــادبــود.یــککســیگفــتیــارســولا...،ســراویل،شــلوارگشــادپایــشاســت.حضــرتلبخنــدیزد
ــراویل«بــرخانمهــابــادشــلوارهایپوشــشدار،نــهبعضــیازایــنشــلوارهاییکــه بالسَّ وفرمــود:»َعَلیُکــنَّ
خــودشمحــرکاســتومتأســفانهباعــثکشــشنامحــرمبــهســویخانمهاســت.شــایدبپرســیدچــراایــن

داســتانرانقــلکــردم؟ربطــشبــهاورژانــسوبچههــایتکنســینچیســت؟
درجــوابشــمابایــدعــرضکنــمکــههــرداســتانوحکایتــینکتــهودرســیدرآناســتکــهبــاتأمــل
ودقــتمیتــوانازآنحکمتــیآموخــت.توضیــحروایــتاینکــه:اآلندرجامعــهمــایــکمعظــلبــزرگو
اســفناکویــکآســیباجتماعــیفاحــشبهنــامبیتفاوتــیوجــوددارد.مصادیقــشهــمبهطــورمثــال
جایــیاســتکــهکســیرویزمیــنافتــادهوداردازدردبــهخــودمیپیچــدوعــدهایهــممشــغولفیلــم
وعکــسگرفتــنهســتند.یــکســؤال:اگــرایــنفــردمصــدوموحادثهدیــدهیــکزنباشــدواتفاقــًااز
انصــابمــاباشــدآیــاحقیقتــًامــاراضــیبــهگرفتــنتصویــرازاوهســتیم؟درروایــاتمــاایــننکتــهبــه
کــراتتذکــردادهشــدهکــهآنچــهبــرایخــودنمیپســندیبــرایدیگــرانهــممپســند.حــالایــننکتــه
ــد: ــمگفتهان ــسچیســت؟ازقدی ــفبچههــایاورژان ــال،تکلی ــنمق ــردمهســتند.درای ــشم مخاطب
دکترهــامحرمنــد.ایــنحــرفکالمدرســتیاســتکــهدرشــرایطاضطــرار،حفــظجــانمؤمــنحتمــًا
بایســتیدراولویــتقــرارگیــردامــابــازهــمتأکیــدبــرایــنمطلــبشــدهودراحــکاماســالمیمــاهــم
آمــدهاســتکــهحفــظنــگاهدروقــتمعالجــهوپرهیــزازنظرهــایحــرامکــهتیــرســهمگینخطاناپذیــر
شــیطاناســتدرکارمالحظــهشــود.همچنیــنپرهیــزازلمــسبیمــوردوغیرضــروریهــمممنــوع
اعــالمشــده.اساســًاچــرادیــنایــنهمــهظریــفودقیــقبــهاینگونــهجریانــاتتوجــهمیکنــد؟شــاید
ــدارد.پاســخهای ــین ــهخشــخاشگذاشــتنضرورت ــهب ــزشــدنومت ــااینقــدرری ــدت بعضیهــابگوین
مختلفــیمیتــوانبــهاینگونــهســؤاالتدادامــاکمتریــنجــوابرامیگویــم:خــدایمهربــان
میخواهــدایــنانســانیراکــهخــودشآفریــدهمدیریــتکنــدوخــودشبهتــرازهرکســیمیدانــدکــه
چــهموجــودیراخلــقکــردهاســت.توضیــحاینکــه:شــیطانازهــرفرصتــیبــرایاغوایبشــراســتفاده

ــاراســت. ــامعی ــیولوکیشــنگذاریاســتادتم ــدودرلحظهشناســی،موقعیتیاب میکن
ــالش ــد؛گاهــیدربحبوحــهکاروت ــازســراغتمیآی ــادتوبندگــیودرکــفنم گاهــیدراوجعب
ســروکلهاشپیــدامیشــود؛گاهــیدرزندگــیزناشــویی،گاهــیدرکوچــهوخیابــانوخالصــههمهجــاو
همهجــاخــودراحاضــرمیکنــدکــهزهــرخــودشرابریــزدوبایــدگفــتدرایــنکارزارواقعــیوحقیقــی
کــهدائمــًاآدمــیدرحــالجنــگبــاایــنرجیــمازلوابــداســت،پیــروزآنفــردیاســتکــهبــههــوش

باشــدوفــوتوفنهــاوراهنفــوذآنرابدانــد.
ــای ــیازبچهه ــهیک ــدک ــورکنی ــت.تص ــتاس ــرنی ــریتغیی ــایاغواگ ــیترینراهه ــیازاساس یک
اورژانــسداردتمــامتــالشخــودرابــرایرســیدگیبــهوضیــتیــکآســیبدیدهمیکنــدوهمــتوافــری
ــانحــاللمیگــذارد،بهطــورمثــالیــکمرتبــه ــهدســتآوردنن ــیوب درراهکســبرضایــتحقتعال
درمواجهــهبــایــکدختــرخانــمایــنذهنیــتبرایــشحاصــلمیشــودکــهحــاالچــهاشــکالداردکــه
یــکنگاهــیهــمبــهاوبکنیــم؟چــهاشــکالیداردکــهدرکنــاراینکــهکاررادرســتانجــاممیدهــم،یــک

ــالمــساوببریــم؟وخالصــهازاینجــورنیتهــاوذهنیتهــا. لذتــیهــمازدیــدناوب
الّناِقــَدَبصیــٌرَبصیــٌر« ــِصاْلَعَمــَلَفــاَنّ بگذاریــدهمینجــاروایتــیزیبــارانقــلکنــمکــهفرمــود:»َخِلّ
ــتواز ــناس ــنودقیقبی ــشریزبی ــهذاتاقدس ــدانک ــنراب ــنوای ــصک ــداخال ــرایخ ــودتراب خ
ــمچقــدرخســارتمیکنــدانســانیکــهداردعمــر ــاخــودمیگوی ــع.گاهــیب نیتهــایانســانیمطل
گرانبهایــشراصــرفخدمــتبــهخلــقا...میکنــدامــادرنیتــشناخالصــیوجــوددارد.تصــورکنیــدکه
کارشخالــص،نیتــشخالــص،رفتــاروبرخــوردشهــمخالصانــهوفقــطبــرایخــداباشــد؛اینمیشــود
نــوٌرعلــینــور.مؤمنیــناساســًااینچنیــنهســتندکهتمــامکارهایشــانتنهــاوتنهابــرایبهدســتآوردن
رضایــتحقتعالــیاســت.خوشــابــهحالشــانکــهدروصفشــاندرقــرآنکریــمفرمــود:»رضــیاللــه
عنهــمورضــواعنــه«اینــانازخــداراضیانــدوخــداازاینــان.ایــنهمــانفــوزعظیــمورســتگاریبــزرگ

اســت؛باشــدکــههمــهمــارســتگارشــویم.انشــاءا...

کارشان خیلی سخت است
دقایقی با خانواده تکنسین اورژانس بم

مجتبی چابک||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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آنمردآمد...
هرچنــد41ســالازآغــازبــهکاراورژانــسدرایــرانمیگــذردامــابایــدتولــدواقعــی
ــاگرفتــناولیــنورودیهــایرشــتهفوریتهــایپزشــکیدر ــرانراازدهــه80وب اورژانــسای

دانســت. دانشــگاهها
حرفــهایکــهارتبــاطمســتقیمبــاجــانمــردمداردرانبایــدصرفــًابــراســاستجربــهپیــش
بــردبلکــهوجــودعلــمآکادمیــکودانــشروزمبتنــیبــرتجربــه،الزمــهپیشــرفتفوریتهــای
پزشــکیبــودکــهبــاتوجــهبــهآمــاربــاالیمرگهــایناشــیازبیماریهــایقلبــیوالبتــهآمــار
ــنســالها ــود.درای ــشمحســوسب ــادان ــیوب ــاتدرکشــور،وجــوداورژانســیعلم تصادف
اورژانــس115خیلــیزودجــایخــودرادرجامعــهپیــداکــردهودرســریعترینزمــانممکــن
بــهرغــمتالشهــایشــبانهروزیتکنســینهایخســتگیناپذیر،اعتمــادمــردمراجلــبکــرده

اســت.
درایــنســالهاعلیرغــمتــالششــبانهروزیمجموعــهاورژانــسکشــورمتأســفانههیچگونــه
حمایــتتبلیغاتــیازطریــقرســانههایجمعــینشــدوحتــیکاربــهجایــیرســیدکــهحضــور
چنــدثانیــهایآمبوالنسهــایاورژانــسدرفیلمهــایصداوســیمالبخنــدرضایــترابــرچهــره
تکنســینهایمجموعــهاورژانــسمینشــاند.ســالهابــودکــهحســرتکاریمــاندیــده
نشــده؛ازهمــهبدتــرتمــامشــدنمأموریتهــابــهنفــعســازمانهایدیگــربــود.تکنســینهای
اورژانــس،تصادفیهــاراجمــعمیکردنــدخبرگزاریهــاازآتشنشــانیتقدیــرمیکردنــد!
تکنســینهایاورژانــسدرمرزهــاودراســتقرارهایمختلــفبودنــدآنوقــتبــامدیــران

هاللاحمــرمصاحبــهمیشــد!
دراینکــههمــه،هدفمــانخدمــتبــهجامعــهومــردمعزیزمــاناســتشــکینیســتولــیاز
طرفــیوقتــیمیدیدیــمزحمــاتشــبانهروزیاورژانــس115نادیــدهگرفتــهمیشــوددردنــاک

بود.
ســاالنهنزدیــکبــه2میلیــونو500هــزارمأموریــتدراورژانــسکشــوراتفــاقمیافتــادامــا
انگارنهانــگارکاریکــردهباشــیمیــاهــزارزایمــانموفقــیکــهدرآمبوالنسهــایاورژانــس115

اتفــاقافتــادامــاکســینمیدیــد؛چــرخروزگارچرخیــدتــااینکــهآنمــردآمــد...
پخــشمســتقیممراســمبدرقــهکارواناربعیــنوپخــشمجــددایــنبرنامــهازشــبکه3در
ــژهخبــریشــبکه2ســیما،همــه یکــیازســاعاتپربیننــده،حضــوردربرنامــهگفتگــویوی
ــت. ــدهاس ــورآم ــکیکش ــایپزش ــمتفوریته ــهس ــاب ــهنگاهه ــتک ــاندهندهآناس نش

تــااینکــهبزرگمــردیدرعرصــهمدیریــت،ســکانفوریتهــایپزشــکیرابهدســتگرفــت.
مــردیکــهدرســالهایگذشــتهنشــاندادهبــوددرهرکجــامدیریــتکنــدمیتوانــدکشــتیآن
ســازمانراازتندبادهــارهانیــدهوبــهســاحلامــنآرامــشبرســاندوپیرحســینکولیونــدآمــد...
امســالدروضعیــتاســتقراردرمرزهــایکشــوروخدمــتبــهزائریــن،مــردموســایر
دســتگاههایاجرایــیبــهاورژانــساعتمــادکامــلداشــتندوبخشــیازخبرهــایرســانههابــه

ــت. ــاصداش ــکیاختص ــایپزش فوریته
ایــننگاههــایصداوســیمارامرهــونتالشهــایخالصانــهپیرحســینکولیونــدهســتیم؛
مــردیکــهصادقانــهبــرایخدمــتونشــاندناورژانــسبــرقلههــایموفقیــتوپیشــرفتآمــده

اســت.
ــی ــثدلگرم ــاباع ــدت ــتهباش ــدایراهداش ــیدرابت ــراتمحسوس ــدتغیی ــربای ــکمدی ی
تکنســینهایزیرمجموعــهاششــودوکولیونــدایــنتغییــراتراخیلــیزودبــاخــودآورد
ــت ــمداش ــرخواهی ــرب ــشکالهازس ــهاحترام ــد؛ب ــاآوردهباش ــهاردویفوریتیه ــدب ــاامی ت
ــرد ــهآنم ــودوخوشــحالیمک ــمب ــس115خواهی ــرایاورژان وچشــمانتظارروزهــایخــوبب

ــد... آم
هواخواهتوامجاناومیدانمکهمیدانی/کههمنادیدهمیبینیوهمننوشتهمیخوانی...
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ــن  ــت و ای ــم اس ــس ب ــی اورژان ــین های قدیم از تکنس
ــه  ــه ب ــد ک ــت هرچن ــتگی اس ــتانه بازنشس ــا در آس روزه
ــت  ــدارد و دوس ــن کار ن ــه ای ــی ب ــودش تمایل ــول خ ق
دارد همچنــان در اورژانــس بمانــد. روح ا... عبــاس زاده، 
ــه همــراه همســرش  ــم ب ــس ب تکنســین 51 ســاله اورژان
ــیبی را  ــراز و نش ــر ف ــای پ ــن روزه ــره زین الصالحی طاه
ــاید  ــه ش ــی ک ــته اند؛ روزهای ــر گذاش ــت س ــم پش ــا ه ب
ــرده  ــر ک ــد براب ــکالتش را چن ــس مش ــختی کار اورژان س
بــود امــا آن روزهــا بــا تمــام خاطــرات خــوب و بــدش؛ بــا 
ــت فرســایش تمــام  ــا و دوری هــای طاق تمــام دل تنگی ه
شــد و حــاال بخشــی از گذشــته اند؛ گذشــته ای کــه حــاال 
ــد.  ــان می کنن ــده بی ــا خن ــم ب ــش را ه ــی تلخی های حت
ــه،  ــه، هانی ــه اســم های راحل ــد ب آن هــا حــاال چهــار فرزن
محمــد و فاطمــه دارنــد و توانســته انــد والدینــی موفــق 
باشــند. خانــم زین الصالحیــن در تمــام ایــن ســال ها هــم 
دبیــر بــوده و هــم جــای خالــی همســرش در خانــه را پــر 

کــرده اســت.
ــرم و صمیمــی  ــواده گ ــن خان ــا ای ــاه ب ــی کوت  گفتگوی
دعــوت  آن  خوانــدن  بــه  را  شــما  کــه  داشــته ایم 

. ییــم می نما
ازدواج  ایشــان  بــا  کــه  زمانــی  »یک یک پنــج«: 
کردیــد در اورژانــس بودنــد؟ آیــا شــناختی از شغل شــان 

ــتید؟ داش
ــادی از شغل شــان نداشــتم و  ــد؛ شــناخت زی ــه بودن بل
نمی دانســتم چه جــور کاری اســت البتــه خــود ایشــان را 

می شــناختم چــون پســر عمــه ام بودنــد.
ــار  ــرتان کن ــغل همس ــا ش ــور ب ــج«: چه ط »یک یک پن

آمدیــد؟
ــم و بســیار ســخت  ــان در چابهــار بودی ــل ازدواج م اوای
ــی  ــترس خیل ــان اس ــدم شغل ش ــا فهمی ــت. آن ج گذش
زیــادی دارد. مــن آن جــا تنهــا بــودم و وقتــی نصــف شــب 
بــه مأموریــت می رفتنــد خیلــی می ترســیدم؛ واقعــاً 
ســخت بــود مخصوصــاً اینکــه در شــهر دیگــر هــم بودیــم 

ــود. ــر ب ــان بدت و نبودن ش
ــری  ــه شــغل دیگ ــتید ک ــج«: دوســت داش »یک یک پن

داشــتند؟
ــه چــون اســترس کار باالســت و خــود ایشــان هــم  بل
ــد. البتــه همســرم  چنــد ســال اســت فشــارخون گرفته ان
ــن کار را  ــب ای ــی خ ــد ول ــول ش ــم قب ــم ه ــت معل تربی
بیشــتر دوســت داشــت حتــی همیــن اآلن هــم ناراحــت 

اســت از بازنشســتگی.
کار  دربــاره  فرزندان تــان  نظــر  »یک یک پنــج«: 

چیســت؟ پدرشــان 
بچه هــا هــم دیگــر عــادت کرده انــد خــودم هــم 
ــه  ــدرش عالق ــغل پ ــه ش ــی ب ــرم خیل ــور. پس ــن ط همی
ــن کار را انجــام دهــد  ــم نمی خواهــد ای ــا مــن دل دارد ام
ــم  ــی ســختی می کشــند. اآلن ه ــواده اش خیل چــون خان

پســر خواهــرم 
آزمــون  در 
ی  یت هــا ر فو
شــــکی  پــز

ــاال  ــه ح ــرد ک ــف ک ــدر تعری ــرم آن ق ــده و همس قبول ش
بــرود. شــده  مشــتاق 

»یک یک پنــج«: خاطــره ای هــم از کارهــای ایشــان 
ــد؟ داری

سالی که بم زلزله آمد نصف سقف خانه ام فروریخت. 
دو تا از بچه هایم که کوچک بودند زیر آوار ماندند؛ یکی 

از آن ها شیرخواره بود و دهانش پر از خاک شده بود؛ 
نمی دانستیم چه کار باید کنیم، یکی از خواهرانم که آن 

موقع مهمان ما بود به همسرم گفت: شما که در اورژانس 
هستید می توانید برایش کاری کنید. همسرم هم دهانش 
را خالی کرد و بعد تنفس دهان به دهان داد و خداراشکر 
برگشت. خیلی از همسایه هایمان را هم همین طور نجات 

داد. آن روزها 
خیلی از مردم بم 
چون در دهانشان 
خاک رفته بود و 

کسی نبود که نجات شان دهد از دنیا رفتند.
چــه  شــما  زندگــی  در  اورژانــس  »یک یک پنــج«: 

تأثیــری گذاشــته اســت؟
شــاید اوایــل خیلــی ســخت بــود امــا خــب کار خوبــی 
اســت. از لحــاظ اخــروی پــاداش زیــادی دارد؛ از آن 
ــی آورد  ــفره مان م ــر س ــه س ــه ک ــم آنچ ــته می دانی گذش

حــالل اســت.
ــی در  ــه زمان ــاس زاده از چ ــای عب ــج«: آق »یک یک پن

ــه کار شــدید؟ اورژانــس مشــغول ب
ســال 67 زمانــی کــه دانشــگاه زاهــدان فراخــوان 
ــال 68 در  ــردم و س ــام ک ــود ثبت ن ــرو داده ب ــذب نی ج

ــدم. ــه کار ش ــغول ب ــار مش ــهر چابه ش

معلم انشاء از بچه ها خواست که برای هفته 
بعد یک انشاء درباره کمک به دیگران بنویسند. علی و 

آرش در راه برگشت به خانه بودند و داشتند درباره موضوع انشاء 
حرف می زدند که دیدند پیاده رو خیلی شلوغ است و نمی توانند رد شوند. علی 

از مرد کناردستی اش شنید که می گفت یک خانم حالش بد شده و روی زمین افتاده است.
سروصدا خیلی زیاد بود و همه داشتند باهم حرف می زدند. آرش به کناردستی اش گفت: چرا 

به اورژانس زنگ نمی زنید؟ مرد تا این را شنید با عصبانیت گفت: زنگ زده ایم پسر جان؛ 
نیم ساعت گذشته و هنوز نیامده اند.

علی یواش زیر گوش آرش گفت: یعنی چرا این قدر دیر کرده اند؟ آرش شانه هایش را باال 
انداخت و گفت نمی دانم.

چند لحظه بعد صدای آژیر آمبوالنس به گوش رسید؛ علی و آرش با خوشحالی به آن ها 
نگاه کردند و راه را برایشان باز کردند. مردم به تکنسین ها که با برانکارد می آمدند غر 

می زدند و مدام می پرسیدند که چرا دیر آمده اید اما آن ها بدون توجه به حرف های 
بقیه، کارشان را انجام می دادند. تکنسین ها بیمار را روی برانکارد گذاشتند و خواستند 

به بیمارستان برسانند که یک نفر جلوی آن ها را گرفت و گفت: شماها چرا این قدر دیر 
آمدید؟ می دانید ما چقدر منتظر بودیم؟ اگر اتفاقی برای این خانم می افتاد چه می شد؟ علی 

و آرش که خیلی ناراحت شده بودند دلشان می خواست کاری کنند اما نمی توانستند. یکی 
از تکنسین ها گفت: قبل از اینجا به یک مأموریت دروغین اعزام شده بودیم برای همین دیر 

رسیدیم. مرد با تعجب پرسید مأموریت دروغین دیگر چیست؟ تکنسین گفت: بعضی ها برای 
سرگرمی زنگ می زنند اورژانس و می گویند مریض دارند اما وقتی می رویم متوجه می شویم 

دروغ گفته اند و باعث می شوند ما به آن هایی که واقعاً کمک نیاز دارند دیر برسیم.
و آرش به هم نگاهی کردند و چشمان شان برقی زد؛ آن ها علی 

موضوع انشایشان را پیدا کرده بودند. مزاحم اورژانس 
نشویم تا به بیماران کمک کرده باشیم.



پلیسبالباسخونیمتوقفمکرد!
اوایــلمهــر91بــودوهمــراههمســرمبــهســمتزادگاهــممیرفتــمتــابــاپــدرو
مــادرمدیــدارکنــم.درطــولمســیردیــدمکــهچنــدتــاماشــینکنــاریــکدرهپــارک
ــیدم ــشراپرس ــتادموعلت ــد.ایس ــمتمیدون ــهآنس ــمب ــدهایه ــدوع کردهان
کــهگفتنــدیــکماشــینبــهداخــلدرهپرتــابشــدهاســت.پاییــنرفتــم؛خــودرو
ســمندکامــاًلمچالــهشــدهبــود؛راننــدهکــهحــدودًا40ســالداشــتدرونماشــین
گیــرکــردهودچــارکاهــشســطحهوشــیاریشــدهبــود.همســرشهــم100متــر
ــک ــمچ ــوهموبایل ــاچراغق ــشراب ــهخانم ــود.بالفاصل ــدهب ــرتش ــرپ آنطرفت
ــهاســت؛بــدونپاســخوفاقــدنبــضکاروتیــد کــردمودیــدممردمکهایــشدیالت

وتنفــساســت.
ــد؛ ــا۱۱۵تمــاسبگیرن ــمب ــدگفت ــانکــهحســابیوحشــتزدهبودن ــهاطرافی ب
ــم. ــاممیده ــدکارهایشــانراانج ــسبیای ــااورژان ــنتکنســیناورژانســموت ــمم گفت
ــدم ــشماههرادی ــدودًاش ــوزادیح ــهن ــمک ــودرومیرفت ــمتخ ــهس ــتمب داش
کــهکنــارماشــینافتــادهبــود؛دســتوپایــششکســتهبــود؛تنفــسداشــتامــا
ــه ــیک ــاجامبگ ــردموب ــسک ــشرافیک ــوباندام ــنوچ ــاکارت ــه.ب ــیارین هوش
همیشــههمراهــمداشــتمزخمهایــشرابســتم.حــدود15دقیقــهبعــدآمبوالنــس
ــرایانتقــالودیگــرکارهــاکمکشــانکــردم. رســید؛خــودمرامعرفــیکــردموب
ــیمســیرمراادامــه ــالباسهــایخون ــامصدومیــنرفــتومــنهــمب آمبوالنــسب
ــم ــدمتوقف ــیامرادی ــایخون ــالباسه ــدایســتبازرســیت ــربع دادم.50کیلومت
ــد؛ ــد.تمــاموســایلمانراچــککردن کــردوچنــدنفــرمســلحدورمــانحلقــهزدن
ماجــرارابرایشــانگفتــمامــابــاورنمیکردنــدوباألخــرهبعــداز15دقیقــهراضــی

ــد. ــایــکعذرخواهــیرهایمــانکردن شــدندازاورژانــساســتعالمکننــدوب

براساسخاطرهایازسیامکآزادبخت،تکنسیناورژانستهران

رانندهتریلیهامعموالًدونفرند
ــی ــممیگذشــت.حوال ــروعطرح ــاهازش ــهم ــازهس ــمت ــنه ــودوم ــاهب تیرم
ــارجاز ــادفدرخ ــوردتص ــکم ــدوی ــدادرآم ــهص ــنب ــهتلف ــودک ــاعت10ب س
ــهرو شــهرگــزارششــد.ازشــهرکــهخــارجشــدیم؛تمــامماشــینهاییکــهازروب
ــدی ــهتصــادفب ــودک ــیب ــنمعن ــهای ــدوآنب ــراغمیزدن ــانچ ــدبرایم میآمدن
ــا ــاچــراغروشــنوب ــمکــهب ــترادیدی ــمیــکوان ــرکــهرفتی رخدادهاســت.جلوت
ــف ــادهتوق ــارج ــدکن ــارادی ــهم ــضاینک ــهمح ــد؛ب ــکمیش ــاالنزدی ــرعتب س
ــاخــودشآورده؛ایســتادیم کــرد.مــاهــمحــدسزدیــمکــهحتمــًامصدومیــنراب
ــرقدر ــهســرتاپایشغ ــمک ــردیرادیدی ــم؛پشــتماشــینشم ــشرفتی ــهطرف وب
ــوتشــده ــاماســتخوانهایششکســتهودردمف ــود.متأســفانهتم خــونشــدهب
ــوده؛ ــیب ــدهتریل ــت:رانن ــهگف ــهپرســیدیمک ــارهحادث ــتدرب ــدهوان ــود.ازرانن ب
ــد. ــهدرهســقوطمیکن ــدوب ــزکن ــارداشــتهنتوانســتهدرسراشــیبیترم چــونب
پرســیدیمخــبکســیدیگــریهــمبــود؟گفــتنــههمیــنیــکنفــربــود.همــکارم
آقــایزمینــیکــهبــهخــوششــیفتبــودنمشــهوراســتگفــت:نــهامــکاننــدارد
راننــدهتریلیهــامعمــواًلدونفرنــدووقتــیبــابــاربــهجــادهمیزننــدمحــالاســت
ــهبیمارســتانببــرد تنهــاباشــند.ایــنشــدکــهمــاازوانتــیخواســتیمجنــازهراب
ــتیم ــهخواس ــردرصحن ــردمحاض ــم.ازم ــهرفتی ــلحادث ــهمح ــمب ــانه وخودم
اطــرافرابگردنــدوآنفــرداحتمالــیراپیــداکننــد.بعــدازچنــددقیقــهجســتجو
باألخــرهنفــردومهــمدرمیــانشــاخههایگنــدمزارپیــداشــدومعلــومشــدبــرادر

ــود. راننــدهاســتومثــلاوفــوتشــدهب

براساسخاطرهایازمسعودنوجوان،تکنسیناورژانساهر

سه ساعت جست و جو میان چاه های بی شمار
عملیــاتنجــاتبــرایجــانمــردجوانــیکــهبــرایشــکارکفترچاهیهــابــهداخــلچــاه
رفتــهبــودبــامــرگویپایــانگرفــت.بامــدادیــکشــبتابســتانیخبــریمبنــیبــرســقوط
یــکجــوانبــهچاهــیدربیابانهــایمنطقــهتــاجآبــادرادریافــتکردیــم.بالفاصلــهمــنو
همــکارم-محمــدخســروی-ازپایــگاهقطــرانراهــیمحــلحادثــهشــدیم.درطــولمســیر
اطالعــاتجدیــدراازطریــقمرکــزدریافــتمیکردیــمتــابــااشــرافکاملتــرواردعملیــات
شــویم.آنطــورکــهمرکــزاعــالمکــردتمــاسگیرنــدهبــابــرادرشبــرایشــکارکفترچاهــی
ــرادران ــریپرندههــا،یکــیازب ــرایغافلگی ــشب ــدازروشــنکــردنآت ــدکــهبع ــهبودن رفت
ــس ــهپ ــد.ازآنجــاک ــرارازشــعلههادرچاههــاســقوطمیکن ــهودرتقــالیف ــشگرفت آت
ــردر ــنخاط ــههمی ــدب ــنیدهنمیش ــیازاوش ــچصدای ــیبدیده،هی ــردآس ــقوطف ازس
تاریکــینیمهشــبهیــچردیازاووجــودنداشــت.وقتــیبــهمحــلرســیدیم،مــردجوانــی
ــهاینســووآنســومیدویــدودرحالیکــههیــچنشــانی رادیدیــمکــهشــوکهومضطــربب

ازبــرادرشنداشــتبــافریــادوگریــهوزاریســعیمیکــرداوراپیــداکنــد.
ــم ــابتوانی ــمت ــممــردجــوانراآرامکنی ــدامســعیکردی مــنوهمــکارمدرنخســتیناق
ــدو ــادمــیزد:»اودوی ــدامفری ــااوم ــهومحــلداشــتهباشــیمام ــیدقیقــیازحادث ارزیاب
داخــلچــاهافتــاد.«یــکنــگاهکوتــاهبــهدوروبرمــانکافــیبــودتــابدانیــمبــاآنهمــهچــاه
دربیابــانچــهکارســختیپیــشروداریــم.بالفاصلــهموضــوعرابــامرکــزمطــرحکردیــمو

ــرایحضــورنیروهــایامــدادیوپلیــس،هماهنگیهــایالزمانجــامشــد. ب
بــارســیدننیــرویکمکــی،عملیــاتگشــتبهصــورتگروهــیآغــازشــد.همــه
نیروهــایحاضــربــاجــانودلکارمیکردنــدودرتیمهــایدونفــرهبــانورافکــنو
ــد.ابتــدادرمســیریکــهمــردهراســان چــراغپیشــانیمشــغولجســتجودرچاههــابودن
میگفــتمحــدودهایبــهشــعاعپنــجکیلومتــررامــوردجســتوجوقــراردادیــمامــا

راگســتردهترکردیــم. ومحــدودهجســتوجو نگرفتیــم نتیجــهای
شــایدحــدودســهســاعتیازعملیــاتگذشــتهبــودکــهناگهــانیکــیازجســتجوگران
ــوان ــردج ــهم ــالفآنچ ــیریخ ــاهدرمس ــم.«چ ــشکردی ــت،پیدای ــادزد:»اینجاس فری
ــی ــدریبحران ــرایطبهق ــت.ش ــردهایگرف ــهاوخ ــدب ــانمیش ــرارداشــتام ــودق ــهب گفت
بــودکــهشــایدهرکســیهــمجــایاوبــوددچــارایــناشــتباهمیشــد.بــاپیــداشــدنفــرد
آســیبدیدهبــهســرعتواردعمــلشــدیمامــاقربانــیکــهپــسازآتــشگرفتــنبدنــشبــه
داخــلچــاهافتــادهبــود،بهخاطــرشــدتســوختگیوضربــهناشــیازســقوطدردمجــان

ــم. ــودونمیتوانســتیمکاریانجــامدهی ــهب باخت
ــرادر ــودوب ــوختهب ــدتس ــاهبهش ــلچ ــردداخ ــدم ــود.جس ــیب ــیارتلخ ــهبس صحن
جوانــشکــههمچنــاندرشــوکازدســترفتــناوبــود،درکنــارچــاهبــاصــدایبلنــدگریــه
ــتو... ــاراگرف ــام ــت:آهکبوتره ــردومیگف ــرادرشراصــدامیک ــمب ــودودائ ســردادهب

براساسخاطرهایازسیدحسنحسینی،تکنسیناورژانسقطرانکرمان

من چه کاری می توانستم بکنم؟
ــده  ــردم ش ــه  م ــا و هم ــره م ــی روزم ــی از زندگ ــات بخش ــار تصادف اخب
اســت؛ تلویزیــون، رادیــو، روزنامــه و فضــای مجــازی حتــی در جمع هــای 
ــده  ــادف ش ــا تص ــالن ج ــه ف ــنویم ک ــاد می ش ــی زی ــم خیل ــی ه خانوادگ
ــی از  ــک روز یک ــد. ی ــوت کرده ان ــا ف ــده و ی ــدوم ش ــدادی مص ــود و تع ب
دوســتان می گفــت: اگــر مــن فــالن مســئولیت را داشــتم کاری می کــردم 
کــه تصادفــات و خســارات ناشــی از آن خیلــی کــم شــود امــا حیــف کــه 
ــک تکنســین کاری از  ــر ی ــف! آخ ــک تکنســین هســتم حی ــط ی ــن فق م
دســتش برنمی آیــد جــز اینکــه بــه ایــن مصدومــان کمــک کنــد؛ تــازه آن 
هــم زمانــی کــه ســرکار اســت ایــن فرصــت را دارد امــا در همــان زمانــی 
ــا  ــا اینکــه ســریع و ب هــم کــه شــیفت هســتیم در بســیاری از حــوادث ب
تمامــی تجهیــزات، دانــش و مهــارت بــر بالیــن مصــدوم می رســیم، هیــچ 
ــیب  ــون آس ــد؛ چ ــر نمی آی ــان او ب ــات ج ــرای نج ــا ب ــت م کاری از دس
ــه اول، جــان خــودش  ــد دقیق ــه مصــدوم در چن ــدر شــدید اســت ک آن ق
ــد  ــان بیای ــان بدم ــاید از خودم ــه ش ــت ک ــد. اینجاس ــت می ده را از دس
ــه  ــم ک ــا دســت دهــد و فکــر کنی ــه م ــی و بی ارزشــی ب و احســاس ناتوان

ــم. ــدرد نمی خوری ــم ب ــدان ه چن
اینجاســت کــه بایــد یــک ســؤال اساســی را از خودمــان بپرســیم؛ مــن 

ــم؟ ــتم بکن ــه کاری می توانس چ
حقیقــت ایــن اســت کــه بــرای چنیــن مصدومــی کار زیــادی نمی شــود 

کــرد امــا بــرای ایــن شــخص می شــد کارهایــی دیگــری کــرد.
ــود! آن هــم  شــاید بپرســید چــه زمانــی؟ می گویــم زمانــی کــه ســالم ب

ــی و پیشــگیری! ــوزش و فرهنگ ســازی در بحــث ایمن ــا آم ب
شــاید بگوییــد امــا مــن کــه متولــی فرهنگ ســازی نیســتم! نقــش اصلــی 
ــازمان های  ــانه ها و س ــرورش، رس ــوزش و پ ــت، آم ــه را دول ــن زمین در ای

ــد. ــازی می کنن ــر ب دیگ
بلــه ایــن حــرف تــا حــدودی درســت اســت امــا بایــد بدانیــم مــا هــم در 
ــغل  ــا ش ــن نقش ه ــی از ای ــم؛ یک ــئولیت هایی داری ــا و مس ــه نقش ه جامع
ماســت. مــا بایــد نقشــی کــه خودمــان آن را برگزیــده و متقبــل شــده ایم 
را خــوب بشناســیم و در ایفــای ایــن نقــش احســاس مســئولیت بیشــتری 
ــین  ــک تکنس ــن ی ــم. م ــی داری ــی و قانون ــد اخالق ــون تعه ــم؛ چ کنی
فوریت هــای پزشــکی هســتم؛ بــه نظــرم مســئولیت مــن در قبــال شــغلی 
ــه ســرکار و در  ــی ک ــه زمان ــه فقــط منحصــر ب ــر جامع ــه دارم و در براب ک
شــیفت هســتم نمی شــود. در خــارج از زمــان شــیفت هــم مــن به عنــوان 
تکنســین اورژانــس شــناخته می شــوم و تمــام کارهــا، حــرکات و ســکنات 
مــا اول بــه پــای خــود و خانــواده  مــا و بعــد بــه پــای شــغل مان گذاشــته 
ــی  ــورد کس ــد در م ــه می خواهن ــت ک ــر وق ــد ه ــاً دیده ای ــود. حتم می ش
اطالعــات کســب کننــد اول می پرســند اســمش چیســت؟ بعــد می پرســند  
شــغلش چیســت؟ شــغل خیلــی مهــم اســت و شــغل مــا نیــز خیلــی مهــم 

و خــاص اســت.
ــه  ــه جامع ــه بحــث آگاهــی دادن ب ــا در جامع ــرات مهــم م یکــی از تأثی
ــیب و  ــش آس ــگیری، کاه ــی پیش ــوادث، چگونگ ــورد ح ــوزش در م و آم
ــا فــرد آســیب دیده اســت. انجــام ایــن کارهــا باعــث  چگونگــی برخــورد ب
می شــود کــه نــزد وجــدان خودمــان ســربلند باشــیم و احســاس ناتوانــی و 
بی ارزشــی نکنیــم چــون می دانیــم کــه مــا تــا حــدودی تــالش خودمــان را 
قبــل از وقــوع حادثــه انجــام داده ایــم. ایــن کارهــا را می توانیــم در مرحلــه 
اول بــا رعایــت کــردن نــکات ایمنــی )کاله ایمنــی، بســتن کمربنــد ایمنــی، 
ــان و در  ــی و...( توســط شــخص خــود و خانواده م ــن رانندگ ــت قوانی رعای
مرحلــه  دوم بــا آمــوزش همگانــی بــرای گروه هــای پرخطــر و هــدف حتــی 
ــه  ــازی( و ارائ ــای مج ــی )در فض ــای خانوادگ ــه و گروه ه ــطح محل در س
پیشــنهادات مؤثــر خــود بــه ارگان هایــی کــه در بحــث ایمنــی و ســالمت 
دخیــل هســتند، انجــام دهیــم و ایــن همــان جوابــی اســت کــه می توانیــم 
بــه آن ســؤال اساســی بدهیــم کــه »مــن چــه کاری مــی توانســتم بکنــم؟«
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تکنسین اورژانس جهرم

یادداشت

3

داد. آن روزها 
خیلی از مردم بم 
چون در دهانشان 
خاک رفته بود و 

کسی نبود که نجات شان دهد از دنیا رفتند.
چــه  شــما  زندگــی  در  اورژانــس  »یک یک پنــج«: 

تأثیــری گذاشــته اســت؟
شــاید اوایــل خیلــی ســخت بــود امــا خــب کار خوبــی 
اســت. از لحــاظ اخــروی پــاداش زیــادی دارد؛ از آن 
ــی آورد  ــفره مان م ــر س ــه س ــه ک ــم آنچ ــته می دانی گذش

حــالل اســت.
ــی در  ــه زمان ــاس زاده از چ ــای عب ــج«: آق »یک یک پن

ــه کار شــدید؟ اورژانــس مشــغول ب
ســال 67 زمانــی کــه دانشــگاه زاهــدان فراخــوان 
ــال 68 در  ــردم و س ــام ک ــود ثبت ن ــرو داده ب ــذب نی ج

ــدم. ــه کار ش ــغول ب ــار مش ــهر چابه ش

»یک یک پنــج«: شــما تربیــت معلــم هــم قبــول شــده 
بودیــد حــاال از انتخــاب ایــن شــغل پشــیمان نیســتید؟

نــه؛ اصــاًل. اگــر پشــیمان بــودم حــاال از بازنشســتگی ام 
ناراحــت نبــودم؛ وقتــی وارد ایــن کار شــدم دیــدم خیلــی 
بهتــر از معلمــی اســت چــون بــا جــان آدم هــا ســر و کار 

داشــتیم.
»یک یک پنــج«: همســرتان چقــدر در ایــن راه بــه 

ــد؟ ــک کرده ان ــما کم ش
تمــام کارهــای خانــه روی دوش همســرم بــوده و همه 

ایــن را می داننــد و مــن فقــط در اختیــار کارم بــوده ام.
عنــوان  بــه  عبــاس زاده  خانــم  »یک یک پنــج«: 
آخریــن ســؤال شــغل اورژانــس را در یــک جملــه 

توصیــف کنیــد.
خیلــی شــغل پراسترســی اســت و از جــان و دل 

می گذارنــد. مایــه  برایــش 

خاطرات اورژانسی ها
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بازدید ریاست محترم مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
کشور از پایگاه اورژانس 115 شهید اندرزگو مشهد مقدس، 11 آذر

بالگرد اورژانس هوایی شاهرود درمحل حادثه قطار
 هفت خوان سمنان

یوسف انصاری فرد،  تکنسین مصدوم اورژانس استهبان. مردی که 12 سال 
است بار سنگین جسمی ناقص را با روح بزرگ خویش به یدک می کشد.  

آموزش و آشنایی کودکان پیش دبستانی با اورژانس 115 توسط 
همکاران پایگاه اورژانس بهشهر،آقایان شاهکویی و باباپور

آمبوالنس های دو دیفرانسیل به ناوگان اورژانس استان 
آذربایجان شرقی اضافه شد.

راه اندازی پایگاه سنجش سالمت توسط دانشجویان 
فوریت های پزشکی شهرستان کاشمر

امداد رسانی به مصدومان سانحه سقوط بالگرد در دریاچه چیتگر 
تهران توسط تکنسین های اورژانس تهران. 16 آذر 

عکس یادگاری تکنسین های ایرانشهر با دکتر هاشمی در 
جریان سفر وزیر بهداشت به سیستان و بلوچستان

برگزاری کالس مارشالینگ و ایمنی پرواز برای کلیه ارگان های دخیل در امداد 
در جاده ها توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زاهدان

خدمت با طعم برف توسط تکنسین های نیشابوری
 19 آذر ماه


