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ــاالر  ــید و س ــن س ــه اربعی ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــاله ب هرس
ــتاقان آن  ــی از مش ــل عظیم ــین )ع( خی ــام حس ــهیدان ام ش
ــوند.  ــا می ش ــرزمین کرب ــی س ــاده راه ــای پی ــا پ ــرت ب حض
مراســم پیــاده روی اربعیــن حســینی اگرچــه کمتــر از ده 
ــورایی  ــگ عاش ــه فرهن ــترده ب ــور گس ــه به ط ــت ک ــال اس س
ــه  ــم در بدن ــان محک ــود را چن ــا خ ــت ام ــده اس ــا اضافه ش م
ــه  ــت ک ــرده اس ــا ک ــا ج ــزاداری م ــای ع ــمات و آئین ه مراس
گویــی عقبــه ای صدســاله دارد. جابجایــی بیــش از چنــد 
میلیــون انســان از زن و مــرد گرفتــه تــا پیــر و جــوان و 
کــودک و حتــی نــوزاد! آن هــم در منطقــه ای جغرافیایــی کــه 
ــختی  ــده و س ــت؛ کار پیچی ــی الزم اس ــات امنیت ــد درج فاق

اســت.
خدمات رســانی  و  اورژانــس  کار  مســائل  ایــن  همــه 
بــه زائــران شــریف اباعبــداهلل )ع( را ســخت تر می کنــد. 
امکانــات  ایــن  بــا  زائــران حســینی  بــه  خدمات رســانی 
ــت  ــتانی دارد کاری اس ــس پیش بیمارس ــه اورژان ــدودی ک مح
ــداهلل )ع(  ــام اباعب ــات مق ــات و معنوی ــا کرام ــاط ب ــه بی ارتب ک
ــار  ــم در کن ــن مراســم عظی ــس در ای ــد باشــد. اورژان نمی توان
بــه دوش  را  بــار ســختی  ارگان هــا و ســازمان ها،  ســایر 
و  کافــی  آمادگــی  و  منظــم  برنامه ریــزی  کــه  می کشــد 
همیشــگی ســبب شــده کــه همیشــه ســربلند از ایــن خدمــت 

ــم. ــرون آیی ــم بی عظی
اورژانــس پیش بیمارســتانی هرســاله در مراســم اربعیــن در 
ــود  ــا وج ــود را ب ــلمچه کار خ ــه و ش ــران، چزاب ــرز مه ــه م س
ــات در  ــه زحم ــا این هم ــد ام ــام می ده ــا انج ــام کمبوده تم
ــژه منعکــس نمی شــود.  هیــچ رســانه ای به طــور اساســی و وی
ــور  ــر کش ــس از سراس ــب اورژان ــره و منتخ ــین های خب تکنس
ــتگاه های  ــراق در ایس ــران و ع ــاک ای ــم در خ ــن مراس در ای
ــه  ــری ب ــات بی نظی ــی، خدم ــتان های صحرای ــیار و بیمارس س
ــی  ــه الزم اســت رســانه مل ــد ک ــه می دهن ــا ارائ ــن کرب زائری
ــات  ــه زحم ــد و از این هم ــس نمای ــزرگ را منعک ــن کار ب ای

پرده بــرداری کنــد.
ــاده روی  ــم پی ــون مراس ــی چ ــع بزرگ ــمات و وقای در مراس
امــر  در  واحــد  ســازمانی  داشــتن  حســینی،  اربعیــن 
ــت  ــد. مدیری ــم می آی ــه چش ــش ب ــش از پی ــانی بی خدمت رس
و هماهنگــی نیروهــای امــدادی، نیازمنــد ســازمانی واحــد 
ــه نقــش محــوری اورژانــس در ایــن  ــا توجــه ب می باشــد کــه ب
مناســبت ها، ضــرورت تســریع ســازمان شــدن اورژانــس بیشــتر 
ــای  ــاب آق ــت جن ــا درای ــم ب ــه امیدواری ــود ک ــاس می ش احس
ــردد. ــق گ ــریع تر محق ــه س ــر چ ــر ه ــن ام ــد ای ــر کولیون دکت

ــز چــون ســال های گذشــته  ــد اســت ســال جــاری نی امی
بــا برنامه ریــزی و هماهنگــی الزم در ارائــه خدمــت بــه 

ــم. ــرون آیی ــربلند بی ــداهلل )ع( س ــن اباعب زائری

ــدام  ــر اق ــه ه ــان اینک ــد بابی ــین کولیون ــر پیرحس دکت
ضــد بشــری و تروریســتی در دنیــا همــواره از ســوی مــردم 
جمهــوری اســامی ایــران محکــوم اســت، گفــت: جمهــوری 
ــوم  ــاع و مظل ــردم بی دف ــه م ــک ب ــران در کم ــامی ای اس

ــت. ــوده اس ــدم ب ــم دار و پیش ق ــواره پرچ هم
فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  سرپرســت 
ــس  ــت وجــودی اورژان ــه ماهی ــان اینک پزشــکی کشــور بابی
انجــام کمک هــای بشردوســتانه اســت، افــزود: مــا در 
ــان  ــه مصدوم ــم ک ــی داری ــور آمادگ ــق کش ــی مناط تمام

ــم. ــرش کنی ــی را پذی یمن
یمــن،  در  آل ســعود  بــه جنایــات  اشــاره  بــا   وی 
خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه کمبــود امکانــات بهداشــتی، 
ــاه،  ــردم بی گن ــن و در بیــن م ــی در یم ــکی و درمان پزش
ــی خــود  ــران آمادگ ــوری اســامی ای ــس جمه ــز اورژان مرک
ــه یمــن نیــز اعــام می کنــد کــه در  ــرای اعــزام نیــرو ب را ب

ــود. ــام می ش ــدام انج ــن اق ــاز ای ــورت نی ص
کولیونــد تصریــح کــرد: مرکــز مدیریــت حــوادث و 
ــت  ــی اس ــان و نیروهای ــکی دارای کارکن ــای پزش فوریت ه
کــه می تواننــد در مواقــع بحرانــی بــه خوبــی انجــام وظیفــه 
ــده  ــود آم ــه وج ــران ب ــی از بح ــات ناش ــار تلف ــد و از ب کنن
ــاع و  ــردم بی دف ــدی م ــه بهره من ــان اینک ــد. وی بابی بکاهن
ــک حــق  ــی ی ــتی و درمان ــات بهداش ــن از امکان ــوم یم مظل
ــاده  ــور آم ــل کش ــا در داخ ــرد: م ــد ک ــت، تأکی ــکار اس آش
پذیــرش مصدومــان یمنــی هســتیم و همچنیــن در صــورت 
ــرای  ــرب را ب ــص و مج ــای متخص ــم نیروه ــاز می توانی نی
انجــام اقدامــات بشردوســتانه بهداشــتی و درمانــی بــه یمــن 

ــم. ــزام کنی اع
ــات  ــر اقدام ــار دیگ ــس کشــور ب ــز اورژان سرپرســت مرک
وحشــیانه رژیــم آل ســعود را محکــوم و عنــوان کــرد: حملــه 
ــک  ــرم ی ــام مح ــینی در ای ــزاداران حس ــه ع ــم ب ــن رژی ای
ــی  ــه دور از انســانیت اســت کــه بیــش از هــر زمان ــدام ب اق

ــد. ــان می ده ــم را نش ــن رژی ــیانه ای ــوی وحش خ
کولیونــد بابیــان اینکــه از وزارت امــور خارجــه کشــور در 
راســتای اعــزام نیروهــای اورژانــس در راســتای امدادرســانی 
ــات تروریســتی آل  ــال اقدام ــه دنب ــی ب ــان یمن ــه مصدوم ب
ــز  ــرد: مرک ــح ک ــکاری هســتیم، تصری ــتار هم ــعود خواس س
اورژانــس کشــور در کنــار ســایر ارگان هــای مرتبــط آمــاده 
ــه یمــن و انجــام کمک هــای بشردوســتانه در  اعــزام نیــرو ب

بیــن مــردم مــورد ظلــم واقــع شــده یمنــی اســت.

دکتر مجید نجفی کلیانی ||||||||||||||||||||||||
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   اشاره
ــد  ــین کولیون ــر پیرحس دکت
ــدون  ــه ب ــت ک ــری اس مدی
ــی  ــت توانای ــد گف ــراق بای اغ
ایجــاد تحــول در سیســتم 
اورژانــس پیش بیمارســتانی 
را دارد. کولیونــد را از اگــر 
بخواهیــم در یــک عبــارت 
خاصــه کنیــم بایــد بگوییــم: 
ــا ســوابق اجرایــی  »مــردی ب
قابل توجــه و بــا ارتباطــات 
ــری  ــی«. مدی ــیع مدیریت وس
خــودش  گفتــه  بــه  کــه 
مســئول  مــادرزاد  به طــور 
بــوده اســت و از کودکــی همیشــه 
بارهــای ســنگین بــر دوشــش 
ــر  گذاشــته اند! و حضــورش در اکث
پســت های مدیریتــی تــوأم بــا 
البتــه  و  بحران هــا  و  ســختی ها 
تحــوالت بــزرگ بــرای آن ســازمان 
بــوده اســت. شــاید آخریــن بحران 

مدیریتــی او را بتــوان فاجعــه منــا در ســال گذشــته 
ــردم  ــن م ــچ گاه از ذه ــه هی ــه ای ک ــرد. فاجع ــام ب ن

ــد. ــد ش ــاک نخواه ــران پ ای
بــه درخواســت وســیع خواننــدگان نشــریه گفتگویــی 
ــا ایشــان داشــته ایم کــه خوانــدن آن قطعــا خالــی  ب

از لطــف نخواهــد بــود.
ــی  ــی از بیوگراف ــروع اندک ــرای ش ــج«: ب »یک یک پن

خــود بگوییــد.
ــل  ــتم، اه ــد هس ــین کولیون ــن پیرحس ــد: م کولیون
ــا  ــه دنی ــام گل زرد ب ــه ن تویســرکان، در روســتایی ب

ــاه 1350. ــده ام. اول مهرم آم
ــاس  ــه؟ احس ــی چ ــین یعن ــج«: پیرحس »یک یک پن

شــما نســبت بــه ایــن اســم چیســت؟
کولیونــد: اســم همــه اعضــای خانــواده مــا بــر همیــن 
وزن اســت. پدرمــان غامحســین بــود. برادرهــا 
یارحســین، یارحســن، امیرحســین، امیرحســن، علــی 
ــان  ــتند. خانواده م ــین و ... هس ــا حس ــین، رض حس

ــد. ــام ائمــه دارن ــه ن ــی ب ــاد عجیب اعتق
کودکی تــان  از  خاطــره  یــک  »یک یک پنــج«: 

بگوئیــد.
کولیوند: یادم نیست! )با خنده فراوان(

ــما از  ــی ش ــت تحصیل ــروع فعالی ــج«: ش »یک یک پن
کجــا و کــی بــود؟

کولیونــد: ســال 68 دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان 
ــال  ــبری. س ــی هوش ــته کاردان ــدم، در رش ــول ش قب
70 فارغ التحصیــل شــدم. تــا ســال 74 در همــدان و 
تویســرکان کارکــردم. ســال 74 در بیمارســتان خاتــم 
االنبیــا مشــغول بــه فعالیــت شــدم. تقریبــا بــه فاصله 
ــدم. دوره  ــل ش ــاق عم ــئول ات ــی مس ــی کوتاه خیل
ــگاه  ــت( را در دانش ــی )پمپیس ــه مصنوع ــب و ری قل
ــای  ــراه آق ــه هم ــدم. ب ــران گذران ــکی ای ــوم پزش عل
ــور  ــرات در کش ــن نف ــزو اولی ــکارم- ج ــری –هم امی
بودیــم کــه مــدرک دانشــگاهي کاردیوپرفیوژنیســت 
ــته  ــدازآن در رش ــم. بع ــران گرفتی ــگاه ای را از دانش
ــل دادم. ســپس  ــه تحصی ــت ادام کارشناســی مدیری

ارشــد MBA خوانــدم و در ادامــه 
ــت در  ــی مدیری ــری تخصص دکت
رشــته منابــع انســانی بــا گرایــش 
ــردم.  ــذ ک ــازمانی را اخ ــار س رفت
ــن اواخــر نیــز پســت دکتــرای  ای
گرایــش  همــان  –بــا  را  خــود 

ــانده ام. ــان رس ــه پای ــری- ب دکت
اجرایــی  کار  »یک یک پنــج«: 
ــالی  ــه س ــما از چ ــی ش و مدیریت

ــد؟ ــروع ش ش
انــگار  اصــا  مــن  کولیونــد: 
در  بــوده ام!  مســئول  مــادرزاد 
خاطــرم هســت کــه از همــان 
کودکــی در مدرســه مبصــر بــودم 
و هــر کــس هــر کاری داشــت 
ــه  ــت. ن ــن می انداخ روی دوش م
گفتــن برایــم ســخت بود! چــه در 
ــزی و  ــدی مثــل آجرپ کارهــای ی
یــا جوشــکاری و چــه در کارهــای 
کارهــای  همیشــه  مدیریتــی، 

ــود. ــن ب ــا م ــنگین ب س
»یک یک پنــج«: پســت های مدیریتــی را از چــه ســالی 

ــد؟ شــروع کردی
ــکی  ــارت پزش ــج و زی ــز ح ــال 77 در مرک ــد: از س کولیون
مدیــر بیمارســتان مدینــه بــوده ام. از همــان ســال تقریبــا 
ــرده ام. حــدودا  ــر ب ــه س ــه ب ــه و مدین ــام حــج را در مک ای
ــارت  ــج و زی ــکی ح ــز پزش ــاون مرک ــل مع ــال قب از دو س
شــدم و ســال گذشــته نیــز ریاســت بیمارســتان مدینــه را 

ــه بنــده ســپردند. ب
مدیریــت بیمارســتان خاتم االنبیــا را کــه از همان ســال 79 
ــی  ــار ســایر پســت های مدیریت ــواره داشــته ام و در کن هم

انجــام داده ام و کار ثابتــی بــرای بنــده بــوده اســت.
ســالی  چــه  از  را  هال احمــر  در  کار  »یک یک پنــج«: 

ــد؟ ــروع کردی ش
ســال 92 به عنــوان رئیــس ســازمان امــداد و نجــات 
هال احمــر قبــول مســئولیت کــردم. اصــا از ایــن پســت 

مدیریتــی راضــی نبــودم و هیچ وقــت از ...
ادامه درصفحه 3...

    خبر ویژهسخن مدیر مسئول

اورژانس کشور آماده پذیرش مصدومان من پیرحسین کولیوند هستم!
یمنی است

سرپرست اورژانس کشور:

اربعینی دیگر درراه است

آشیانه ای برای پرنده های اورژانس
صفحه 11

 اربعین؛
 آزمونی برای
روسپیدی اورژانس پیش بیمارستانی
 گزارشی تحلیلی در باب
یک ماه فرصت باقیمانده تا مراسم اربعین 95
صفحات 6 و 7 را بخوانید

نخستین پایگاه تخصصی اورژانس هوایی 
در شهر قم و با کمک خیرین 
ساخته می شود
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گفتگویی صمیمانه با ریاست اورژانس کشور
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شبیه شترمرغ شده ایم!
فراموش شــده 	  حــق  بهــره وری؛  ارتقــای 

یت هــا ر فو
ــیار  ــتانی بس ــای پیش بیمارس ــتان فوریت ه ــا داس ــن روزه ای
ــرای  ــی ب ــی منافع ــت! وقت ــده اس ــترمرغ ش ــه ش ــه قضی ــبیه ب ش
ــد و ســرمان  ــا به حســاب نمی آین همــه پرســتاران اســت فوریت ه
بــی کاه می مانــد، از آن طــرف تــا بحــران و جنــگ و زلزلــه و ســیل 
ــام  ــا تم ــت! ب ــانی وزارت بهداش ــویم پیش ــا می ش ــت م در کار اس
ــه همیــن منــوال  احتــرام بایــد بگوییــم کــه ایــن پیشــانی اگــر ب

جلــو بــرود خواهــد شکســت!
مقصــودم از ایــن حرف هــا قانــون ارتقــای بهــره وری اســت. چنــد 
ــی  ــای بالین ــی بخش ه ــون در تمام ــن قان ــه ای ــود ک ــالی می ش س
ــده اســت. حتــی بیمارســتان های  ــه اجــرا درآم وزارت بهداشــت ب
ــون را  ــراوان، ایــن قان ــی ف خصوصــی نیــز علی رغــم مشــکات مال
ــد امــا گویــی اورژانــس پیش بیمارســتانی  پذیرفتــه و اجــرا کرده ان
نــه شــب کاری دارد و نــه شــیفت های روز جمعــه و عیــد و 
تعطیــات... ظلــم بزرگــی اســت کــه ایــن قانــون در اورژانــس 115 

اجــرا نشــده اســت.
و البتــه دلیــل نوشــتن ســرمقاله ام بــا ایــن موضــوع کار بزرگــی 
ــاد.  ــان افت ــه جری ــد مجــددا ب ــر کولیون ــه همــت دکت ــه ب ــود ک ب
ــد.  ــپرده می ش ــی س ــت فراموش ــه دس ــت ب ــه داش ــئله ای ک مس
ــع  ــه مان ــا اشــکالی ک ــرای فوریت ه ــره وری ب ــون به در اجــرای قان
ــیفت های  ــودن ش ــاعته ب ــث 24 س ــود، بح ــون می ش ــرای قان اج
ــمول  ــاعته را مش ــیفت 24 س ــون، ش ــی قان ــت. از طرف کاری اس
اجــرای بهــره وری نمی دانــد و از طرفــی دیگــر کار و حرفــه 
ــود  ــه نمی ش ــت ک ــوی اس ــه نح ــتانی ب ــای پیش بیمارس فوریت ه
ــیع  ــی وس ــرد. پراکندگ ــاعته کارک ــا 12 س ــیفت های 6 ی ــا ش ب
ــاد در پایگاه هــای جــاده ای و  ــه زی ــد فاصل پایگاه هــای شــهری، بع
عــدم امــکان در تنظیــم ســاعتی مشــخص بــرای تعویــض شــیفت... 
ــن  ــاعته غیرممک ــیفت های 12 س ــرای ش ــه کار را ب ــه و هم هم

می کنــد.
بایــد از همــت و تــاش دکتــر کولیونــد و معاونانــش تشــکر ویژه 
ــده  ــون تصحیح ش ــته قان ــاه گذش ــن مهرم ــه در همی ــرد. چراک ک
ــت )کمیســیون  ــی دول ــره وری را در کمســیون اجتماع ــای به ارتق
امــور اجتماعــی و دولــت الکترونیــک( بــه تصویــب رســانده 
ــد  ــاع تمام ق ــد. دف ــس کردن ــه مجل ــی روان ــد نهای ــرای تأیی و ب
ــی  ــر در جلســه کمیســیون اجتماع ــر میعادف ــوری و دکت ــر ن دکت
ــی  ــن مدیران ــه این چنی ــا ب ــود. م ــر ب ــتایش و تقدی ــت قابل س دول
ــور در  ــا حض ــف ب ــای مختل ــد در زمینه ه ــه بتوانن ــم ک ــاز داری نی
کمیســیون های دولــت و مجلــس یکی یکــی مشــکات مــا را 

حل وفصــل کننــد.
از همــه تکنســین ها و همــه مدیــران اورژانس در سراســر کشــور 
یــک درخواســت ویــژه داریــم، اینکــه بــا نماینــدگان شــهرهای خود 
ــا  ــختی کار فوریت ه ــرایط و س ــوند. ش ــو ش ــره و گفتگ وارد مذاک
ــن  ــد و ذه ــد، از معضــات ســخن بگوین را برایشــان تشــریح کنن
ــازند.  ــنا س ــوادث آش ــز ح ــاری مراک ــور ج ــا ام ــدگان را ب نماین
ــون ارتقــای بهــره وری و مســئله ســازمان شــدن هم اکنــون در  قان
کمیســیون های تخصصــی مجلــس در حــال بررســی اســت. بــرای 
ــس هســتیم. الزم  ــدگان مجل ــد رأی نماین ــی نیازمن ــب نهای تصوی
اســت کــه بــا نماینــدگان مجلــس مذاکره هــای الزم صــورت گیــرد 

ــرای ایــن طرح هــا اتخــاذ شــود. ــا تصویــب نهایــی مجلــس ب ت
نســخه دوم کتــاب شــهدای اورژانــس در دســت 	 

تألیــف
ــیس  ــالگرد تأس ــن س ــش 41 می ــهریورماه 95 در همای 28 ش
اورژانــس  شــهدای  کتــاب  از  نســخه  نخســتین  اورژانــس، 
ــن  ــه از ای ــت ک ــح نیس ــد. صحی ــی ش ــتانی رونمای پیش بیمارس
کتــاب در ایــن مقالــه تعریــف کنیــم، زیــرا کــه ایــن کار می شــود 
ــان آن، کار  ــارغ از مؤلف ــهدا ف ــاب ش ــف کت ــا تألی ــتایی! ام خودس
بزرگــی بــود کــه اثــرات آن در آینــده ای نزدیــک بــروز خواهــد کرد. 
ــادی داشــتیم؛  در جمــع آوری اطاعــات ایــن کتــاب مشــکات زی
اصلی تریــن مشــکل، عــدم دسترســی بــه خانــواده شــهدای 
ــه  ــه تهی ــهریور 95 ک ــم ش ــود. از یک ــان محــدود ب ــس و زم اورژان
ایــن کتــاب در دســتور کار تحریریــه »یک یک پنــج« قــرار گرفــت 
ــه  ــوع 4 هفت ــد، درمجم ــی ش ــاب رونمای ــه کت ــهریور ک ــا 28 ش ت

ــتیم. ــان داش زم
 اگــر یــک هفتــه زمــان بــرای چــاپ و صحافــی را کســر کنیــم، 
ــب و  ــر مطال ــات، تحری ــع آوری اطاع ــرای جم ــا ب ــان م کل زم
طراحــی صفحــات جمعــاً 3 هفتــه بــود. طبیعــی اســت کــه کار بــه 
ایــن بزرگــی در زمانــی انــدک آن گونــه کــه بایــد بــاب میــل نشــود. 
انشــاءا... و بــا همــکاری همــه عزیــزان از سراســر کشــور کار تألیــف 
ــد  ــاه 95 شــروع خواه ــدای آبان م ــاب شــهدا از ابت نســخه دوم کت
ــن  ــخه دوم ای ــف نس ــرای تألی ــکاران را ب ــه هم ــت هم ــد. دس ش
کتــاب بــه گرمــی می فشــاریم و امیدواریــم بــا همــکاری و هم دلــی 
بیشــتر روســای مراکــز و مســئولین روابــط عمومــی بتوانیــم نســخه 

دوم ایــن کتــاب را پربارتــر از قبــل بــه زیــر چــاپ ببریــم.
خونی چکید و حنجره خاک جان گرفت...	 

ــا  ــه ب ــه ای ک ــرار دیرین ــم و ق ــید. به رس ــرم 95 از راه رس مح
خــوددارم چنــد خــط از ســرمقاله هایم را در ایــام محــرم متبــرک به 
نــام نامــی حســین )ع( می کنــم. هــرگاه می خواهــم از ســربریده ای 
ــام  ــر تم ــرد و ب ــید را ک ــی کار خورش ــراز ن ــر ف ــه ب ــم ک بنویس
ــوان. آه ای  ــم نات ــون می شــود و قلم ــم دگرگ ــد حال ــان تابی جهانی
حســین... دســتی بــرآر و مــا نیازمنــدان را از عمــق حضیــض حیات 
ــه علــوی کــه جایــگاه توســت متعالــی کــن. کاش می توانســتیم  ب
ــن  ــدای ت ــه سه ســاله ات شــویم... کاش می توانســتیم ف ــدای رقی ف
ــاُم  چاک چــاک علی اکبــرت شــویم... کاش می توانستیم...»أَلسَّ
لیــَن فِــی الَْفلَــواِت، ســام بــر آن بــه خــاک افتــادگان  َعلَــی الُْمَجدَّ
ــر آن  ِــا أَْکفــان، ســام ب ــی الَْمْدُفونیــَن ب ــاُم َعلَ در بیابان هــا، أَلسَّ
َقــِة َعــِن  ــاُم َعلـَـی الــرُُّؤوِس الُْمَفرَّ دفــن شدگـــاِن بــدون کفــن، أَلسَّ
ــی  ــاُم َعلَ ــدن، أَلسَّ ــر آن ســرهای جداشــده از ب ــداِن، ســام ب ْ االَْب
أِْس  ــاُم َعلَــی الــرَّ ــلیِب، ســام بــر آن بــدِن برهنــه، أَلسَّ الَْبــَدِن السَّ

الَْمْرُفــوِع، ســام بــر آن ســِر بــاالی نیــزه رفتــه«
 )بخشی از زیارت ناحیه مقدسه(

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

ــردی دار  ــه ای رخ می دهــد؛ ف ــار کــه حادث هــر ب
فانــی را وداع می گویــد و هــزاران امیــد و آرزو را بــا 
ــه  ــته از آن ک ــاند و گذش ــان می رس ــه پای ــودش ب خ
ــرد؛  ــرو می ب ــدوه ف ــواده را در ان ــد خان ــا چن ــک ی ی
ــه وارد  ــه جامع ــه بدن ــز ب ــی را نی ــیب های فراوان آس
ــه  ــی ک ــگاه اجتماع ــر جای ــرد در ه ــد. آن ف می کن
ــا  ــد روزه و ی ــری چن ــث تأخی ــش باع ــد، فوت باش
ــد امــور جــاری کشــور و  حتــی چنــد ماهــه در رون
مــردم می شــود و همچنیــن خــود مســائل ترافیکــی 
ــذارد. ــت می گ ــر دوش دول ــنگین ب ــه ای س ــز هزین نی

زمینــه  در  اول  کشــور  هشــت  جــزء  ایــران 
جهــان  در  جــاده ای  تلفــات  آمــار  بــودن  بــاال 
و  تصمیم گیری هــا  طــی   84 ســال  از  اســت. 
ــت؛ ســعی شــد  ــه صــورت گرف ــی ک برنامه ریزی های
ــر در  ــای درگی ــف در عرصه ه ــات مختل ــا اقدام ــا ب ت
تصادفــات، اندکــی ایــن آمــار کاهــش یابــد. امــروزه 
و پــس از گذشــت ده ســال، مقــدار تصادفــات کمــی 
کاهــش یافتــه امــا هنــوز راه زیــادی تــا رســیدن بــه 
ــر اســاس  ــده اســت. ب ــی مان ــی باق اســتاندارد جهان
نتایــج تحقیقــات بــه عمــل آمــده در خصــوص دلیــل 
ــه  ــکاتی ک ــته از مش ــا، گذش ــن رخداده ــوع ای وق
ــراد اســت،  ــوع رانندگــی اف ــه جاده هــا و ن ــوط ب مرب
ــر  ــتانی و دیگ ــتانی و بیمارس ــس پیش بیمارس اورژان

ــش و  ــده ای را در کاه ــش عم ــکی نق ــات پزش اقدام
یــا افزایــش ایــن تلفــات ایفــا می کننــد. محمدنعیــم 
و  بهداشــت  کمیســیون  ســخنگوی  امینی فــرد، 
ــد: 5/1  ــوص می گوی ــن خص ــس در ای ــان مجل درم
ــای ناشــی از حــوادث ترافیکــی  درصــد مرگ ومیره
ــود  ــر نب ــن به خاط ــه ای ــد ک ــه رخ می ده ســر صحن
ایمنــی کافــی در برخــی از خودروهاســت کــه بایــد 
ــرف  ــرد. از ط ــورت گی ــدی در آن ص ــر ج تجدیدنظ
دیگــر 49 درصــد عوامــل مرگ ومیــر در حیــن 
انتقــال بیمــار و 30 روز پــس از حــوادث ترافیکــی در 
ــای  ــد بخش ه ــد و 30 درص ــتان رخ می ده بیمارس
ــن  ــی از ای ــاران ناش ــار بیم ــو در اختی ــی ی آی س

ــوادث اســت. ح
کهکیلویــه و بویراحمــد یکــی از اســتان هایی 
اســت کــه آمــار باالیــی در زمینــه حــوادث ترافیکــی 
ــز  ــا مرک ــر جــاده ای دارد ام ــع آن مرگ ومی ــه تب و ب
مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی طــی 
ــش  ــود افزای ــا وج ــته، ب ــه داش ــی ک ــاش و همت ت
به طــور  توانســته  جــاده ای؛  تصادفــات  تعــداد 

حــوادث  ایــن  فوت شــدگان  آمــار  چشــمگیری 
ــه دو دوره  ــق ب ــار متعل ــن آم ــد. ای ــش ده را کاه
اســت.   95 و   94 ســال های  طــی  و  شــش ماهه 
ــط  ــط رواب ــده توس ــه ش ــورت گرفت ــه ص در مقایس
ــاده ای  ــات ج ــداد تصادف ــز، تع ــن مرک ــی ای عموم
نســبت بــه ســال گذشــته 30 درصــد افزایــش یافتــه 
و تعــداد مصدومیــن نیــز افزایــش 24 درصــدی 
داشــته اســت امــا فوت شــدگان ایــن حــوادث 
ــه ســال قبــل 31 درصــد کاهــش داشــته  نســبت ب

ــت. اس
صــادق حیــدری زاده، روابــط عمومــی مرکــز 
ــوج  ــکی یاس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح مدیری
مرکــز  رئیــس  پوران فــر،  جــال  از  نقــل  بــه 
اورژانــس در خصــوص ایــن کاهــش آمــار گفــت: در 
شــش ماهه اول ســال 94 تعــداد 2 هــزار و 132 
ــداد  ــه تع ــت ک ــتان رخ داده اس ــادف در کل اس تص
مصدومیــن ایــن حــوادث 3 هــزار و 350 نفــر بــوده 
کــه 55 نفــر از آنــان فــوت کرده انــد. در شــش ماهه 
اول ســال 95 در کل حــوادث جــاده ای و شــهری 3 

هــزار و 53 عــدد بــوده کــه منجــر بــه مصدومیــت 
4 هــزار و 433 نفــر شــده و از ایــن تعــداد 38 نفــر 

ــد. ــوت نموده ان ــان ف آن
افزایــش  باعــث  حــوادث  ایــن  هرچنــد 
ده درصــدی مأموریت هــای اورژانــس شــده امــا 
قرائــن و شــواهد حاکــی از آن اســت کــه به خوبــی 
ــاق  ــن اتف ــد. ای ــا برآین ــس آن ه ــته اند از پ توانس
خوشــایند مرهــون زحمــات تکنســین ها و ماحصــل 
زود رســیدن ســر صحنــه، ســرعت  عمــل در انجــام 
ــتان و  ــه بیمارس ــریع ب ــال س ــه، انتق ــات اولی اقدام
ــس  ــات تازه نف ــزات و امکان ــن وجــود تجهی همچنی

می باشــد.
ــتانی  ــا اس ــد تنه ــه و بویراحم ــاً کهگیلوی قطع
نیســت کــه توانســته فرصــت زندگــی دوبــاره بــرای 
31 درصــد از ایــن مصدومان فراهم آورد و بســیاری 
دیگــر از مراکــز نیــز هســتند کــه چــون فرشــتگانی 
ــرای  ــار دیگــر واحدهــای امــدادی ب ــی در کن نامرئ
ــاش  ــبانه روزی ت ــان ش ــان هم وطنانش ــات ج نج
می کننــد. لــذا اگــر برنامه ریزی هایــی کامل تــر 
ــرای ایــن بخــش  و همچنیــن بودجه هایــی بهتــر ب
درمانــی- امــدادی در نظــر گرفتــه شــود؛ می تــوان 
راه کاهــش مرگ ومیــر تلفــات جــاده ای را نــه 

صدســاله بلکــه چندســاله طــی نمــود.

ــد؛  ــوش کردن ــه فرام ــان لحظ ــا هم بعضی ه
ــره آن روز را  ــتر خاط ــی بیش ــم کم ــا ه بعضی ه
در ذهنشــان نگــه داشــتند امــا هســتند کســانی 
بــار  پایــان عمرشــان، روزی هــزار  تــا  کــه 
همه چیــز را از اول تــا آخــر مــرور می کننــد؛ 
روز تلــخ ســقوط را می گویــم، روزی کــه بالگــرد 
اورژانــس هوایــی مازنــدران در میــان طوفانــی از 
گردوخــاک زمیــن خــورد و اورژانــس، چهارمیــن 
شــهید امــداد هوایــی اش را تقدیــم نمــود. خبــر 
ــس و تکنســین ها را  ــود و اورژان ــوار ب بســیار ناگ
ــا  ــرد. خیلی ه ــزادار ک ــور ع ــاط کش ــام نق در تم
هــم عصبانــی بودنــد و چراهــای زیــادی را 
ردیــف می کردنــد؛ از نبــود امکانــات بــه روز 
ــی و  ــت جان ــتن امنی ــا نداش ــا ت ــرای بالگرده ب

بی توجهــی همیشــگی بــه تکنســین ها.
ــرای  ــذرد و ب ــرا می گ ــا از آن ماج ــاال روزه ح
ــی از  ــر انبوه ــی اش زی ــوک ابتدای ــیاری، ش بس
ــگ  ــده و رن ــون ش ــره مدف ــای روزم درگیری ه
باختــه اســت امــا آن لحظــات پراســترس هنــوز 
در زندگــی عــده ای جــاری اســت، مثــل همســر 
ــی و  ــنگ عباس ــی، هوش ــهید صادق ــد ش و فرزن
ــس  ــین های اورژان ــی تکنس ــواده اش و تمام خان
آمــل و اعضــای خانواده شــان. هوشــنگ عباســی 
ــات،  ــن لحظ ــه در آخری ــت ک ــی اس ــان کس هم
کنــار شــهید صادقــی بــوده و بــه قــول خــودش 
ــده ماندنــش معجــزه ای الهــی اســت و شــاید  زن
ــش  ــره آن روز را در ذهن ــد خاط ــچ گاه نتوان هی

ــاک کنــد. پ
هوشــنگ عباســی، تکنســین اورژانــس هوایــی 
آمــل اســت. لیســانس پرســتاری دارد و ســال 83 
ــال 89  ــده و از س ــکی ش ــای پزش وارد فوریت ه
ــه  ــی مشــغول ب ــس هوای ــز در اورژان ــون نی تاکن
خدمــت اســت. او دچــار ترومــای ســر و انحــراف 
مهــره گــردن شــده و حــاال در اســتراحت مطلــق 

ــرد. ــر می ب ــه س ب
خاطره آن روز سخت

ــه  ــا او صحبــت کنــم؛ ن ــرار اســت تلفنــی ب ق
او را می شناســم و نــه پیــش از ایــن ماجــرا 
ــد  ــور بای ــم چط ــنیده ام و نمی دان ــمش را ش اس
ســر صحبــت را بــاز کنــم؛ می دانــم هنــوز 
ــن  ــت و همی ــکارش اس ــت و هم ــدار دوس داغ
مســئله دســت و پــای کلمــات را بســته و هیــچ 
ــخنم  ــن س ــه آغازی ــه نقط ــم ک واژه ای را نمی یاب
باشــد. تســلیت می گویــم و بــرای بهبــودی 
آن قــدر  می کنــم.  دعــا  ســریع ترش  هرچــه 
پــر از دل تنگــی بــرای خداحافظــی ناگهانــی 
همراهــش هســت کــه خــودش یک راســت 
ــد: ســاعت  مــی رود ســر اصــل مطلــب و می گوی
ــه  ــود ک ــه ب ــرف صبحان ــد از ص ــح، بع ــه صب ن
بــه مــن و آقــا مصطفــی اعــام مأموریــت شــد، 
ــن راه مصــدوم  ــا در بی ــاده حرکــت شــدیم ت آم
را از درمانــگاه گزنــک تحویــل بگیریــم؛ چنــد تــا 
عکــس یــادگاری هــم در بالگــرد گرفتیــم. آمــاده 

ــه... ــم ک ــتن بودی نشس
ــد  ــه نمی ده ــر ادام ــد و دیگ و ســکوت می کن
ــرور  ــم م ــه را در ذهن ــر حادث ــا آخ ــن اول ت و م

می کنــم.
هم دوست هم همکار

روز  هــر  بوده انــد؛  هــم  کنــار  ســال ها 
همدیگــر را می دیده انــد؛ لحظــات پراســترس 
ــگار  ــد و ان ــه کرده ان ــم تجرب ــا ه ــا را ب عملیات ه
در ایــن مــدت کوتــاه تمــام خاطــرات ایــن چنــد 
ــن  ــی همی ــده شــده  و گوی ــش زن ســاله در ذهن
ابتــدای  از  می گویــد:  داده انــد.  رخ  دیــروز 
ــی همیشــه  ــگاه هوای ــکار و در پای اســتخدام هم
هــم شــیفت بودیــم. مأموریت هــای زیــادی 

را بــا هــم رفتیــم و مصدومیــن بســیاری را 
بــه بیمارســتان رســاندیم. مــا همیشــه و در 
ــرار  ــر ق ــار را مدنظ ــان بیم ــام مأموریت هایم تم
ــم و دلمــان نمی خواســت کــه شــرمنده  می دادی
مــردم باشــیم. در عملیات هــای احیــاء  اگــر فقــط 
ــاء و  ــه احی ــم ک ــال می دادی ــد احتم ــک درص ی
یــا رســاندن بیمــار بــه بیمارســتان مؤثــر اســت 
ــی  ــر جان ــی اگ ــم حت ــش می کردی ــاً منتقل حتم

ــت. ــدن نداش در ب
ــه  ــود همیش ــی ب ــکار خوب ــی هم ــا مصطف آق
کارهایــش  وقــت می خوانــد؛  اول  را  نمــازش 
ــه  ــق زن و بچ ــود؛ عاش ــاب ب ــاب و کت روی حس

ــود. ــی اش ب وزندگ
ــوس هایی  ــید و افس ــر کش ــه پ ــینی ک تکنس

ــد ــی مان ــه باق ک
ــا و  ــات ام ــور اتفاق ــن ج ــد از ای ــه بع همیش
ــن  ــر ای ــد، اگ ــن می آی ــه ذه ــادی ب ــای زی اگره
کار را می کردیــم، اگــر آن کار را نمی کردیــم، 
اگــر ایــن جــور می شــد، اگــر ایــن اتفــاق 
می افتــاد. شــاید بتــوان گفــت ایــن اگرهــا 
باشــند  شــرایطی  دربــاره  تحلیــل  یک جــور 
ــا رخ داده اســت  ــه تحــت وجــود آن ه ــه حادث ک
ــا  ــح و به ج ــًا صحی ــم کام ــا ه ــی وقت ه و خیل
ــای  ــه آق ــی ک ــل حرف های ــت مث ــتند؛ درس هس
عباســی مــی زد. او می گفــت اگــر اورژانــس 
هوایــی تجهیــز می شــد، اگــر در محل هایــی 
کــه فــرود زیــاد داشــتیم یــک پــد زده می شــد، 
اگــر بــه اورژانــس هوایــی بیشــتر توجــه می شــد، 
شــاید هیچ کــدام از ایــن اتفاقــات نمی افتــاد؛ 

ــیراز. ــقوط ش ــه س ــل و ن ــه آم ــه حادث ن

معجزه ای که شاید نمی بود
آقــای عباســی می گویــد زنــده ماندنــم فقــط 
ــن  ــود م ــر نب ــه اگ معجــزه اســت؛ معجــزه ای ک
ــودم. اصــًا این کــه  ــه ب ــز شــبیه دوســتم رفت نی
ــزه  ــک معج ــد ی ــام ش ــور تم ــاق این ط ــن اتف ای
ــاید  ــود. ش ــر ب ــک تلنگ ــاید ی ــا ش ــزرگ و ی ب
ــان  بالگــرد آتــش می گرفــت و عــده ای از اطرافی
کــوه  بــه  شــاید  و  می شــدند  کشــته  هــم 
برخــورد می کردیــم و هیــچ نشــانی از مــا باقــی 

ــر. ــاید دیگ ــک ش ــزار و ی ــد و ه نمی مان
ــا  ــت ام ــا اوس ــق ب ــًا ح ــم کام ــر می کن فک
ــوند و  ــام نمی ش ــور تم ــات این ط ــه اتفاق همیش
ــه ای  هیــچ معجــزه ای رخ نمی دهــد، مثــل حادث
ــرای سرنشــینان بالگــرد اورژانــس هوایــی  کــه ب
ــار باقــی شــدند. ــارس افتــاد و همگــی راهــی دی ف

اندوهی که در دل ها خواهد ماند
ــی  ــای عباس ــه الی حرف ه ــه در الب ــه ک آنچ
ــی و  ــوک روح ــورد، ش ــوش می خ ــه گ ــاد ب زی
ــه  ــدگان حادث ــان بازمان ــود کــه در می عاطفــی ب
مانــده و خواهــد مانــد. می گفــت: همــه ناراحــت 
هســتند، هــم کارکنــان و هــم فرزندانشــان. 
ــود و  ــوک ب ــک ش ــه ی ــرای هم ــه ب ــن حادث ای
ــت.  ــان اس ــگی همراهش ــره ای همیش ــاال دله ح
گذشــته از همــه این هــا آن خــأ عاطفــی اســت 
کــه فرزنــد آقــا مصطفــی بــا آن درگیــر خواهــد 
ــود  ــن کمب ــد ای ــم نمی توان ــز ه ــد و هیچ چی ش

ــد. ــران کن را جب
همه به سوی او باز می گردیم

ــد:  ــد متعــال در قــرآن کریــم می فرمای خداون
إِلَْینــا  ثُــمَّ  الَْمــْوِت  ذائَِقــُة  نَْفــٍس  »ُکلُّ 

تُْرَجُعــوَن« هــر نفســی مــرگ را می چشــد 
ــن  ــردد. ای ــاز می گ ــا ب ــوی م ــه س ــپس ب و س
و  ماســت  دنیــای  دیرینــه  ســنت  رفتن هــا 
همــه چــه زود و چــه دیــر به ســوی دیــار باقــی 
آدم هایــی  جــای خالــی  می رونــد. مطمئنــاً 
کــه ســال های زیــادی را کنــار مــا زندگــی 
ــه  ــا همیش ــاید ت ــا ش ــا و ی ــد، م  دت ه کرده ان
ــمار  ــای بی ش ــا روزمره گی ه ــد ام ــی می مان باق
و  را کم کــم در خــود می بلعــد  زندگــی، آن 
ــه  ــن نکت ــود ای ــن وج ــا ای ــد. ب ــگ می کن کمرن
ــاق  ــر اتف ــه ه ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــز نبای را نی
و  مخاطبینــش حرف هــا  بــرای  حادثــه ای  و 
پیام هــای بی شــماری درون خــود دارد و بعضــی 
ــوند.  ــی می ش ــش اله ــل آزمای ــز مح ــات نی اوق
گاهــی صبــر را آمــوزش می دهنــد، گاهــی 
زمینــه رشــد روحــی و معنــوی آدم هــا هســتند 
و گاهــی نیــز یــک تلنگــر هســتند؛ اینکــه 
گاهــی آن قــدر زود دیــر می شــود کــه حســرت 
ــان  ــر دلم ــد ب ــا اب ــم ت ــه نکرده ای ــی ک کارهای
ــه آن هایــی  ــد، اینکــه حواســمان باشــد ب می مان
ــم،  ــه کاری کنی ــت ک ــه ماس ــان ب ــه چشمش ک
ــر و  ــات کمت ــن اتفاق ــا ای ــری بیاندیشــیم ت تدبی
کمتــر شــوند تــا دیگــر نــه کودکــی یتیــم شــود 
ــه  ــد، ن ــته باش ــدن داش ــدر ش ــم بی پ ــه بی و ن
ــه ای از  ــی خان ــه گرم ــد و ن ــاه بمان ــی بی پن زن

ــرود. ــن ب بی

و حاال دلهره ای همیشگی همراهمان است...
هوشنگ عباسی، تکنسین مصدوم سقوط بالگرد آمل، از فراق همکار شهیدش می گوید

امــا آنچــه بــه شــما پرســتاران می خواهــم عــرض کنــم، ایــن اســت کــه کار همان طــور کــه گفتیــم و خیلــی بیشــتر از آن را خــود شــما حــس و لمــس 
می کنیــد، بــدون تردیــد دشــوار اســت امــا در میــزان الهــی، کفه هــای دشــواری و پــاداش همیشــه باهــم برابــر هســتند. امــکان نــدارد کــه کاری دشــوارتر 
باشــد امــا پــاداش آن بــا کاری کــه دشــواری اش کمتــر از آن اســت برابــر باشــد یــا از آن کمتــر باشــد. در میــزان الهــی، همــه چیــز بــا محاســبه اســت؛ 
»مثقــال ذرة« کــه در قــرآن خوانده ایــد؛ یعنــی بــه قــدر ســنگینِی یــک ذره. ذره یعنــی آن ذرات و غبــاری کــه شــما بــا چشــم آن هــا را نمی بینیــد مگــر 
هنگامــی کــه از یــک روزنــه نــوری داخــل اتــاق بتابــد، بعــد شــما ایــن ذرات شــناور را در فضــا می بینیــد. چقــدر ســنگینی دارد؟ بــه قــدر ســنگینی آن، 

در میــزان الهــی محاســبه اســت.

سخن رهبری

سرمقاله

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

کاهش 31 درصدی مرگ و میر با وجود افزایش 30 درصدی حوادث ترافیکی
کاهش آمار فوتی حوادث ترافیکی به همت تکنسین های اورژانس کهگیلویه و بویراحمد
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ــنل  ــودن پرس ــغله ب ــد ش ــا چن ــوع دو ی ــی موض ــرایط کنون در ش
ــه  ــراد را ب ــش اف ــوان گرای ــود دارد و نمی ت ــکی وج ــای پزش فوریت ه
چنــد شــغلی انــکار کــرد. از ایــن رو بایــد بــه دنبــال سرمنشــأ و دلیــل 
آن بــود و تأثیــر جبران ناپذیــر آن را بــر روی ســامت جســمی و 

ــراد بررســی کــرد. ــی اف روان
ــت نداشــتن از  ــه شــغل دوم رضای ــراد ب ــش اف ــل گرای ــه عل ازجمل
شــغل اول و ناکافــی بــودن درآمــد می باشــد کــه بســیاری از پرســنل 
اورژانــس 115 اصلی تریــن دلیــل دو شــغله بــودن خــود را مشــکات 

ــد. ــتی می دانن ــادی و معیش اقتص
نکتــه نگران کننــده اینجاســت کــه در ایــن مــورد نــه تنهــا 
حساســیتی وجــود نــدارد بلکــه کار کــردن به صــورت افراطــی، 
مخصوصــا در ســال های اخیــر به عنــوان یــک ارزش در بیــن پرســنل 

ــت. ــده اس ــی ش ــکی تلق ــای پزش فوریت ه
ــد  ــودن از چن ــد شــغله ب ــه چن ــن اســت ک ــم ای ــه بســیار مه نکت

ــد. ــرار می ده ــی ق ــر منف ــت تأثی ــرد را تح ــی ف ــت، زندگ جه
ــودن،  ــردی ناشــی از دوشــغله ب ــن آســیب های ف ــی از مهم تری یک
خســتگی مفــرط بــر اثــر حجــم زیــاد فعالیــت اســت. طبــق قانــون کار 
هــر فــرد در طــول 24 ســاعت شــبانه روز بایــد 8 ســاعت مفیــد را بــه 
ــه  ــه اســتراحت و 8 ســاعت را ب امــور شــغلی بپــردازد؛ 8 ســاعت را ب

خــواب اختصــاص دهــد.
ــتغال  ــل اش ــه دلی ــه ب ــغله ای ک ــرد دو ش ــد ف ــور کنی ــال تص ح
ــس  ــا پ ــد ی ــود بزن ــواب خ ــا خ ــتراحت ی ــاعات اس ــه کار دوم از س ب
از شــیفت های کاری 24 ســاعته در اورژانــس بــه شــغل دوم مشــغول 
ــی و جســمی  ــه لحــاظ روحــی روان ــه تنهــا ب شــود؛ چنیــن فــردی ن
خســته و فرســوده اســت بلکــه بــه لحــاظ خلقــی و عاطفــی نیــز ضربــه 
دیــده و بــه ســرعت آســیب پذیر خواهــد شــد؛ چــرا کــه از رســیدگی 
و پرداختــن بــه امــور خانــواده بــاز مانــده و تمــام دغدغــه زندگــی او 

ــود. ــد ب ــغلی اش خواه ــای ش چالش ه
 دوشــغله بــودن از نظــر بــازده کار نیــز بــرای فــرد زیانبــار اســت 
زیــرا تعهــد شــغلی را پاییــن آورده و اســترس فــرد را افزایــش 

می دهــد.
کامــًا روشــن اســت کــه اســترس، فــرد را مســتعد انــواع 
بیماری هــا، تضعیــف سیســتم دفاعــی بــدن، فشــارخون و بیماری هــای 
ــه  ــه خــود فرســودگی جســمی را ب ــه نوب ــرکاری ب ــد. پ ــی می کن قلب
ــی  همــراه دارد و باعــث افزایــش شــیوع بیماری هــای جســمی  و روان
می شــود؛ ازجملــه معایــب آن می تــوان افزایــش آســیب دیدگی و 
تصادفــات، خســتگی و مشــکات خــواب، ایجــاد مشــکات عضانــی و 

ــرد. ــام ب ــروق را ن ــب و ع ــای قل ــتخوانی و بیماری ه اس
طبیعتــا ایــن بیماری هــا کارایــی فــرد را بــه مقــدار زیــادی پاییــن 
ــت کار  ــت کیفی ــه اف ــر ب ــی منج ــرکاری افراط ــاً پ ــی آورد و نهایت م
ــای  ــی از کار در فوریت ه ــوادث ناش ــی از ح ــش اعظم ــود. بخ می ش
ــیفت های  ــتمر، ش ــداوم و مس ــام کار م ــل انج ــه دلی ــز ب ــکی نی پزش
ــد. ــاق می افت ــاال اتف ــای ب ــداد مأموریت ه ــا تع ــد روزه ب ــارف چن نامتع
در پرســنل دوشــغله اورژانــس احتمــال جــدی نگرفتــه شــدن هــر 
ــد  ــار نخواه ــد، دور از انتظ ــرد غیرمفی ــه عملک ــغل و در نتیج دو ش
ــاال دارد.  ــت ب ــز و دق ــه تمرک ــاج ب ــر کاری احتی ــام ه ــرا انج ــود زی ب
ــواده اســت؛ انجــام  ــا ازهم گســیختگی خان ــه این ه ــر از هم ــا مهم ت ام
ــر اینکــه از تجدیــد  ــه صــورت همزمــان عــاوه ب دادن چنــد شــغل ب
ــخصی را  ــور ش ــه ام ــیدن ب ــازه رس ــه او اج ــد، ب ــرد می کاه ــوای ف ق
نمی دهــد. ایــن امــر بــه خصــوص در امــر تربیــت فرزنــدان و آرامــش 
ــاغل اســت بســیار  ــز ش ــادر نی ــه م ــی ک ــا در خانواده های ــی آن ه روان

ــر اســت. مؤث
ــع  ــت وض ــن اس ــراد ممک ــودن اف ــغله ب ــد ش ــغله یــا چن دوش
معیشــتی خانــواده را بهبــود بخشــد، امــا بــر میــزان بهــره وری، 
ســامت جســمی و روحــی افــراد و میــزان تعامــل بــا اعضــای خانــواده 
ــا  ــه ب ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــی ای ــود. حت ــد ب ــذار خواه تأثیرگ
ــان  ــاه نســبی، درآمــد کســب شــده، صــرف درم ــد و رف کســب درآم

بیماری هــای ناشــی از کار شــود.
اگرچــه افــراد دو شــغله و حتــی چنــد شــغله را در جوامــع مختلــف 
می تــوان پیــدا کــرد امــا آنچــه مســلم اســت بــروز چنیــن پدیــده ای در 
ــر گســترش  بیــن پرســنل فوریت هــای پزشــکی طــی ســال های اخی

یافتــه و بــه ســرعت نیــز در حــال فراگیــر شــدن اســت.
ــغل دوم و  ــکی ش ــای پزش ــنل فوریت ه ــی از پرس ــرا بعض ــا چ ام

ــد؟ ــاب می کنن ــود انتخ ــرای خ ــوم را ب ــا س بعض
عــده ای رضایــت نداشــتن از شــغل اورژانــس را علــت گرایــش افــراد 
بــه ســمت شــغل های دیگــر می داننــد و برخــی دیگــر از کافــی نبــودن 
ــه نظــر می رســد مهم تریــن دلیــل دو  درآمــد ســخن می گوینــد امــا ب
ــغله ها  ــب دوش ــت و اغل ــادی اس ــکات اقتص ــراد، مش ــودن اف ــغله ب ش

بــرای کســب درآمــد بیشــتر بــه ایــن کار مبــادرت می ورزنــد.
ــه دلیــل مشــکات معیشــتی و عــدم تأمیــن  پرســنل دو شــغله ب
ــد از  ــغل دوم روی می آورن ــه ش ــار ب ــواده ناچ ــود و خان ــای خ نیازه
ایــن رو بــه نظــر می رســد کــه اصلی تریــن دلیــل چنــد شــغله بــودن 
ــی  ــای زندگ ــن هزینه ه ــرای تأمی ــتر ب ــد بیش ــب درآم ــراد، کس اف
ــوق  ــد و حق ــش درآم ــا افزای ــی رود ب ــار م ــه انتظ ــد. در نتیج می باش
ــاعد کاری  ــرایط نامس ــا ش ــب ب ــکی متناس ــای پزش ــنل فوریت ه پرس
ــد. ــه شــغل دوم کاهــش یاب ــراد ب ــش اف و ســختی کار موجــود، گرای

خــودش  انتهــای  بــه  هــم  عاشــورا  روز 
نزدیــک می شــد. خیابان هــا کم کــم خلــوت 
تــا  می شــد  خانــه اش  راهــی  هرکســی  و 
بــرای مراســم شــام غریبــان آمــاده شــود 
ــه  ــاعات اولی ــه از س ــس ک ــای اورژان ــا نیروه ام
ــان  ــد؛ همچن ــاش بودن ــت آماده ب ــح در حال صب
بــه کارشــان ادامــه می دادنــد و بــه کمــک 
مردمانــی می شــتافتند کــه دچــار مشــکل 

ــد. ــده بودن ش
خاطره یک موتورالنس

تکنســین های  از  یکــی  صفــری  رامیــن 
واحــد موتورالنــس تهــران بــزرگ نیــز همچــون 
دیگــر همکارانــش بــه تعــداد بی شــماری از 
عــزاداران کمــک کــرده بــود و حــاال در واپســین 
ســاعات روز گــوش بــه زنــگ بــود تــا در صــورت 
ــد. ســاعت  ــاز کن ــدی را آغ ــات جدی ــاز عملی نی
17 و 4 دقیقــه بــود کــه مأموریتــی بــه او اعــام 
شــد؛ او بایــد بــه ســرعت خــودش را بــه بالیــن 
کودکــی 6 ســاله کــه دچــار انســداد راه هوایــی 
ــز داشــت، می رســاند.  ــت تهــوع نی شــده و حال
ــود و چــون  ــاد ب ــا محــل حادثــه زی فاصلــه او ب

دو منطقــه مجــاور، در مأموریــت بودنــد او بایــد 
ــد  ــن نمی ش ــر ای ــل ب ــن دلی ــا ای ــت ام می رف
کــه زود خــودش را بــه محــل حادثــه نرســاند. 
ــت در  ــد و توانس ــل ش ــازم مح ــرعت ع ــه س ب
ــد.  ــل برس ــه مح ــه ب ــاعات 17 و 12 دقیق س
ــو  ــد کــه روی زان او پســربچه 6 ســاله ای را دی
نشســته، بــه جلــو خــم شــده و چهــره اش نیــز 

کبــود شــده بــود.
یک تصمیم یک فرصت

صورتــش  کــودک  می گویــد:  صفــری 
حســابی کبــود شــده بــود؛ خانــواده اش متوجــه 
انســداد راه تنفســی اش نشــده بودنــد و گمــان 
ــت.  ــده اس ــوع ش ــت ته ــار حال ــد دچ می کردن
ســه مانــور را برایش انجــام دادم و خوشــبختانه 
ــر شــد  ــی زود جــواب داد و تنفســش بهت خیل
امــا همچنــان مشــکل داشــت و هنــوز مســیر 
تنفســش درســت بــاز نشــده بــود. جســم 

ــود  ــرده ب ــر ک ــش گی ــه در گلوی ــی ک خارج
یــک تکــه گوشــت قرمــز بــود؛ مقــداری از آن 
ــت و  ــده ای نداش ــا فای ــم ام ــس گرفت ــا پن را ب
ــدر  ــت آن ق ــرد؛ گوش ــارج ک ــد آن را خ نمی ش
ــیر را  ــل مس ــور کام ــه ط ــه ب ــود ک ــزرگ ب ب

ــود. ــرده ب مســدود ک
می توانســتم  کار  یــک  تنهــا  لحظــه  آن 
انجــام دهــم آن هــم اینکــه آریــن را بــه 
تــا  نبــود  فرصــت  برســانم؛  بیمارســتان 
آمبوالنــس بیایــد چــون جــان او در خطــر بــود. 
کــودک را جلــوی خــودم روی موتــور گذاشــتم 
و راهــی شــدم؛ بــه پــدر و مــادرش هــم گفتــم 
ــه  ــد. ب ــتان بیاین ــه بیمارس ــرم ب ــت س ــا پش ت
بیمارســتان کــه رســیدیم خــودم کارهایــش را 
ــرده  ــاق ســی پــی آر ب ــه ات انجــام دادم. او را ب
ــک  ــا پزش ــردم ت ــروع ک ــات کار را ش و مقدم
بیایــد؛ البتــه زمانــی کــه بــه بیمارســتان 

ــده  ــوب ش ــا خ ــش کام ــن حال ــیدیم آری رس
ــت  ــه گوش ــیر قطع ــول مس ــون در ط ــود چ ب
ــاز  از گلویــش خــارج شــده و راه تنفســی اش ب

ــود. شــده ب
پایان خوب یک مأموریت

ــه  ــوب چ ــک کار خ ــاداش ی ــتی پ ــه راس ب
ــن  ــا... بهتری ــام ی ــول، مق ــد؟ پ ــد باش می توان
این چنیــن  بــرای  می تــوان  کــه  اجــری 
آن  اول  درجــه  در  متصــور شــد  کارهایــی 
بــرای  کــه  اســت  قلبــی  رضایــت  حــس 
ایجــاد می شــود و در درجــه دوم  شــخص 
ــد لحظــه  ــا چن ــه ت ــاری اســت ک ــد بیم لبخن
ــی اش را  ــات زندگ ــن لحظ ــاید آخری ــل ش قب
ــه  ــاره یافت ــدی دوب ــا حــاال امی ــده ام می گذران
زمانــی  می گویــد:  صفــری  رامیــن  اســت. 
ــی آر  ــی پ ــاق س ــت ات ــن را روی تخ ــه آری ک
ــود  ــده ب ــوب ش ــش خ ــا حال ــدم کام خوابان
و داشــت می خندیــد و خاطــره بــد آن روز 
ــی  ــره ای به یادماندن ــه خاط ــل ب ــش تبدی برای
ــارش  ــن ب ــه اولی ــا اینک ــود؛ مخصوص ــده ب ش

ــد. ــور می ش ــوار موت ــه س ــود ک ب

محمدرضــا فتحــی پــور، مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی لرســتان از نجــات جــان جوانــی در مناطــق ســخت 
گــذر خبــر داد. فتحی پــور گفــت: ســاعت 11 و 30 دقیقــه روز پنج شــنبه 15 مهرمــاه طــی تمــاس بــا ایــن مرکــز و اعــام گــزارش مبنــی بــر ســقوط 
جوانــی 20 ســاله از کوه هــای منطقــه ســه نــرد سپیددشــت لرســتان و ســخت گــذر بــودن ایــن منطقــه، بافاصلــه بالگــرد اورژانــس هوایــی لرســتان 
بــه منطقــه اعــزام شــد. وی در ادامــه افــزود: پــس از رســیدن بــه منطقــه و شــرایط خــاص آن جــا و همچنیــن عــدم جــای مناســب بــرای فــرود، مجبــور 
شــد در منطقــه ای دورتــر از محــل موردنظــر فــرود آمــده و پرســنل ســخت کوش ایــن مرکــز بــا 2 ســاعت کوه پیمایــی و کوهنــوردی و شــرایط دشــوار، 

مصــدوم را بــه بالگــرد منتقــل و پــس از اقدامــات اولیــه درمانــی، بــه بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی خرم آبــاد منتقــل نمودنــد.

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

... ادامه از صفحه 1
ــس  ــادی – رئی ــر فره ــردم. دکت ــذت نب آن ل
ــن مســئولیت  ــت جمعیــت هال احمــر- ای وق
ــا خنــده( البتــه کار  ــار کــرد! )ب ــا اجب ــه م را ب
در هال احمــر خیلــی خــوب و پــر ثــواب 
ــرای  ــه ب ــم ک ــه می دادی ــی ارائ ــت. خدمات اس
افــراد ابــن الســبیل بــود. در هال احمــر مدیــر 
ــان روز  ــده( از هم ــا خن ــودم! )ب ــی ب بدشانس
اول هــر نــوع بایــی کــه فکــر کنــی فروآمــد. 
ــن  ــا زمی ــه ت ــرف و کــوالک گرفت از ســیل و ب

ــرزه و ... ل
»یک یک پنــج«: چــه شــد کــه از ریاســت 
ــتعفا  ــر اس ــات هال احم ــداد نج ــازمان ام س

ــد؟ کردی
ــرده  ــرط ک ــادی ش ــر فره ــا دکت ــد: ب کولیون
ــم  ــن ه ــتند م ــه هس ــا وقتی ک ــه ت ــودم ک ب
بمانــم، دکتــر فرهــادی کــه از هال احمــر 

ــردم. ــتعفا ک ــز اس ــده نی ــت، بن رف
»یک یک پنج«: این همه مسئولیت به طور 

هم زمان سنگین نبود؟
ــود؛ امــا خــب اجبــار شــده  خیلــی ســنگین ب
ــه در  ــودم. البت ــاب نب ــرایط انتخ ــود و در ش ب
هال احمــر همــکاران خوبــی داشــتم. درهــال 
احمــر تغییــرات مدیــران رانداشــتم امــا تحــول 

ایجــاد  بســیارخوبی 
ی  بچه هــا . م د کر
هــال خــوب و اهــل 
عــادت  بودنــد.  کار 
ــه  ــن اســت ک ــن ای م
کســی کــه نتوانــد 
در کار مدیریتــی بــا 
مــن بیایــد یــا خــودش 
یــا  و  می رســاند  را 
نمی رســد و جامانــده 

ــت! اس
»یک یک پنج«: از نگاه 

شما هال احمر و 
اورژانس در چه زاویه ای با هم قرار دارند؟

کولیونــد: هیــچ زاویــه ای ندارنــد. مکمــل 
ــدادی در  ــچ دو ارگان ام یکدیگــر هســتند. هی
ــه درســت  ــد. البت ــرار ندارن ــر ق ــل یکدیگ مقاب
ــد  ــدادی واح ــک ارگان ام ــه ی ــت ک ــن اس ای
ــا  ــان را قطع ــن آرم ــن ای ــیم و م ــته باش داش

ــرد. ــم ک ــری خواه پیگی
ــور را  ــس کش ــت اورژان ــج«: ریاس »یک یک پن

چــرا پذیرفتیــد؟
تــوی رودربایســتی افتــادم! )بــا خنده فــراوان(. 
دکتــر هاشــمی –وزیــر بهداشــت- بنــده را 
ــادی  ــدت زی ــت. م ــی انداخ ــث اخاق در بح
ــرد. در  ــر هاشــمی اصــرار می ک ــه دکت ــود ک ب
ــدم  ــه ش ــه متوج ــم ک ــرار گرفت ــی ق موقعیت
اگــر نپذیــرم ممکــن اســت خــدا غضــب کنــد. 
البتــه از اعتمــاد و لطفــی کــه دکتــر هاشــمی 

ــد سپاســگزار باشــم. داشــتند بای
کــه  کولیونــدی  دکتــر  »یک یک پنــج«: 
چگونــه  اســت،  کشــور  اورژانــس  رئیــس 

اســت؟ مدیــری 
اصلی تریــن  کولیونــد: 
برنامــه مــن کــه بــه 
ــتم  ــال آن هس ــد دنب ج
بحــث ســازمان شــدن 
اگــر  معتقــدم  اســت. 
اورژانــس ســازمان شــود، 
یــک موقعیــت اجتماعی 
خــوب بــرای تکنســین ها 
شــد.  خواهــد  ایجــاد 
جایــگاه  بچه هــا 
اجتماعــی پیــدا خواهنــد 

کــرد. دولــت بایــد بــه اورژانــس پیــش بیمارســتانی 
بهــا بدهــد؛ زیــرا کــه یکــی از اصلی تریــن کارهــای 
فوریت هــای  ســامت  بخــش  در  حاکمیــت 
پیش بیمارســتانی اســت. اینکــه بهترین هــا را در 
اورژانــس پیــش بیمارســتانی داریــم شــکی نیســت، 
ــه نظــر  ــه؟ ب ــا ن ــا می دهــد ی ــت به ــا اینکــه دول ام
ــت.  ــده اس ــول واقع ش ــی مغف ــس خیل ــده اورژان بن
ــه دســت آورد؛ و  ــگاه خــود را ب ــد جای ــس بای اورژان
همــه این هــا بــرای ایــن اســت کــه بتوانــد خدمــت 
خــوب ارائــه دهــد. وگرنــه بنــده بــه دنبــال جایــگاه 
و مقــام نیســتم. از ســازمان شــدن اورژانــس مــردم 

بهره خواهند برد.
از  »یک یک پنــج«: 
آیــا  شــما  دیــد 
و  مالــی  وضعیــت 
یــک  معیشــتی 
ــس  ــین اورژان تکنس

اســت؟ مطلــوب 
کولیونــد: ابــدا. اصــا 
نیســت.  مطلــوب 
به ســختی  نســبت 
دارنــد  کــه  کاری 
کــه  خدمتــی  و 
می دهنــد  ارائــه 
جــه  به هیچ و

حقــوق  نیســت.  مطلــوب 
تکنســین های  مزایــای  و 
پیش بیمارســتانی  اورژانــس 

قطعــا بایــد از اورژانــس بیمارســتانی بهتــر باشــد؛ 
ــد از  ــتانی بای ــس بیمارس و اورژان
ســایر کارکنــان بیمارســتان 
بیشــتری  مزایــای 
مــا  باشــد.  داشــته 
بایــد درآمدهــای 
ــرای  ــدار ب پای

اورژانــس 
شــته  ا د

باشــیم. یــک منبــع 
ــگی  ــاری همیش اعتب

مانــدگار. و 
کار  »یک یک پنــج«: 

را   115 اورژانــس  در 
می بینیــد؟ چگونــه 

ــس 115  ــد: کار اورژان کولیون

هضــم کردنش بســیار 
ســخت اســت. خیلــی 
ــس  ــای اورژان از بچه ه
بــا  مأموریت هــا  در 
جنــازه عزیــزان خــود 
می شــوند.  روبــرو 
را  مــوردش  چنــد 
تابه حــال داشــته ایم. 
حتــی  افــراد  ایــن 
بــا  اســت  ممکــن 
روانــی  اختــاالت 
مواجــه   )P.T.S.D(

ــوند.  ش
ــع  ــن جمی ــر گرفت ــا در نظ ــج«: ب »یک یک پن
 96 ســال  در   115 اورژانــس  آیــا  جهــات 

می شــود؟ ســازمان 
کولیوند: انشاء اله... حتما.

مــورد  در  شــما  دیــدگاه  »یک یک پنــج«: 
چیســت؟ اورژانــس  عمومی هــای  روابــط 

ــد: بایــد خیلــی تقویــت شــوند. روابــط  کولیون
ــرح  ــس را مط ــد اورژان ــد بتوانن ــا بای عمومی ه
ــازی  ــگاه س ــش جای ــه، و برای ــد در جامع کنن
کننــد. محتــوای تولیــدی فعلــی کافی نیســت. 
ــد  ــتر تولی ــر و بیش ــوای حرفه ای ت ــد محت بای
ــگاه  ــد جای ــا می توانن ــط عمومی ه ــود. رواب ش
ســازمانی را تقویــت کننــد و اورژانــس را 
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــی کنن ــردم معرف ــه م ب
ــط  ــد. رواب ــا اورژانــس خیلــی غریبه ان مــردم ب
عمومــی کار خیلی ســختی اســت. از هرکســی 
بر نمی آیــد. البتــه همــه گره هــای روابــط 

عمومــی هــا هــم در پــول خاصــه 
 . د نمی شــو

یــد  با

ــرد. ــاال ب ــراد را ب ــزه اف انگی
نیازمنــد  تابه حــال  آیــا  »یک یک پنــج«: 

شــده اید؟  115 اورژانــس  خدمــات 
کولیوند: الحمداله خیر! )با خنده فراوان(

از  کــه  عبارتــی  اولیــن  »یک یک پنــج«: 
ــد  ــان می رس ــه ذهنت ــر ب ــات زی ــنیدن کلم ش

بگوئیــد. برایمــان  فی البداهــه  را 
ــرد:  ــهید بالگ ــار / 4 ش ــی: ایث ــس هوای اورژان
اورژانــس:  / تکنســین های  باالتریــن مقــام 
و  حاشــیه ترین  بــی  کم توقع تریــن، 
 / آرامــش   :115  / انســان ها  پرتاش تریــن 
هال احمــر: دوســتی و مــودت / حضــرت 
ــی  ــر )باحالت ــی ام ــه ای: ول ــه خامن ــت ال آی
خــاص و تــوأم بــا تفکــر( / مرکــز پزشــکی حــج 
و زیــارت: دوست داشــتنی / محــرم: وجــود مــا، 
ــی در  ــته تصادف ــزار کش ــا / 18 ه ــی م زندگ

ــراوان(. ــی ف ــا ناراحت ــر... )ب ــال: اهلل اکب س
را  »یک یک پنــج«  نشــریه  »یک یک پنــج«: 

ــد؟ ــه می بینی چگون
ــد.  ــا دوســتش دارن ــه بچه ه نشــریه ایســت ک
ــت  ــم و آن را تقوی ــت می کن ــن از آن حمای م

خواهــم کــرد.
»یک یک پنج«: و حرف آخر...

کولیونــد: خدایــا چنــان کــن ســرانجام کار / تــو 
خشــنود باشــی و ما رســتگار.

جواد مرادی |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدیر روابط عمومی اورژانس زنجان

خاطره یک موتورالنس
شهامت یک تکنسین موتورالنس در انتقال بیمار ناجی اش شد

اصلی ترین برنامه من که به جد 
دنبال آن هستم بحث سازمان شدن 
است. معتقدم اگر اورژانس سازمان 
شود، یک موقعیت اجتماعی خوب 

برای تکنسین ها ایجاد خواهد 
شد. بچه ها جایگاه اجتماعی پیدا 

خواهند کرد. دولت باید به اورژانس 
پیش بیمارستانی بها بدهد

روابط عمومی ها باید بتوانند 
اورژانس را مطرح کنند در جامعه، و 
برایش جایگاه سازی کنند. محتوای 

تولیدی فعلی کافی نیست. باید 
محتوای حرفه ای تر و بیشتر تولید 
شود. روابط عمومی ها می توانند 

جایگاه سازمانی را تقویت کنند و 
اورژانس را به مردم معرفی کنند. 
در حال حاضر مردم با اورژانس 

خیلی غریبه اند.

حقوق و مزایای تکنسین های 
اورژانس پیش بیمارستانی قطعا باید 
از اورژانس بیمارستانی بهتر باشد؛ 
و اورژانس بیمارستانی باید از سایر 
کارکنان بیمارستان مزایای بیشتری 

داشته باشد. ما باید درآمدهای 
پایدار برای اورژانس داشته باشیم. 

یک منبع اعتباری همیشگی و 
ماندگار.
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دکتــر عاطفــه رئوفــی، رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی 
شهرســتان الرســتان در گفتگــو بــا خبرنــگار »یک یک پنــج« 
گفــت: الر منحصرتریــن شهرســتان کشــور اســت. اگرچــه اســتان 
ــوبش  ــرزی محس ــر م ــه صف ــد در نقط ــی بای ــت ول ــرزی نیس م
ــن  ــم و پنجمی ــی داری ــرواز بین الملل ــن پ ــه چندی ــا روزان ــرد. م ک
فــرودگاه بین المللــی کشــور از بابــت تعــدد پروازهــا هســتیم کــه 
ایــن مســئله باعــث شــده تــا افــراد زیــادی در ایــن شــهر رفــت  و 
آمــد داشــته باشــند. الر همچنیــن از 11 اســتان کشــور بزرگ تــر 
ــم. از نظــر جــاده ای پنجمیــن  اســت و پراکندگــی جمعیــت داری
ــن مســئله شهرســتان را  ــه ای ــردد در کشــور اســت ک جــاده پرت
ــام  ــات و خطــرات جــاده ای بی شــماری خصوصــا در ای ــا تصادف ب

ــوروز مواجــه کــرده اســت. ن
وی بــه حضــور فعــال خیریــن در عرصــه ســامت ایــن 
ــای  ــی پایگاه ه ــا تمام ــزود: نه تنه ــرده و اف ــاره ک ــتان اش شهرس
بهداشــتی   درمانــی  بلکــه همــه زیرســاخت های  اورژانــس 
شهرســتان ازجملــه 4 بیمارســتان توســط خیریــن منطقــه 

اســت. ساخته شــده 
ــس در  ــات اورژان ــاری خدم ــه مقایســه آم ــا اشــاره ب ــی ب رئوف
ــبت  ــال 95 نس ــت: در س ــال های 94 و 95 گف ــش ماهه اول س ش
بــه ســال قبــل 33 درصــد افزایــش مراجعــات و 4 درصــد افزایــش 
ــش ماهه اول  ــای ش ــته ایم. کل مأموریت ه ــی داش ــوادث ترافیک ح
ســال 95 قریــب بــه 3 هــزار مــورد بــوده و در همیــن دوره زمانــی 
در ســال گذشــته 2 هــزار و 383 مأموریــت گــزارش شــده اســت.

رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی الرســتان در خصــوص آمــار 
تلفــات جــاده ای نیــز گفــت: در ســال 94 تعــداد فوتی هــا 2 نفــر 
ــال 95، 3  ــت؛ در س ــوده اس ــا ب ــر در جاده ه ــهر و 28 نف در ش
ــن  ــه ای ــا داشــته ایم ک ــی در جاده ه ــن فوت ــر در شــهر و 18 ت نف
ــه دلیــل احــداث پایگاه هــای  کاهــش چشــم گیر آمــار جــاده ای ب

جدیــد بــوده اســت.
رئوفــی در پایــان در خصــوص اورژانــس پیش بیمارســتانی 
ــس  ــر اورژان ــت؛ اگ ــه اورژانس هاس ــردم ب ــم م ــرد: چش ــان ک بی
ــد کارش را خــوب انجــام دهــد بقیــه فعالیت هــا و خدمــات  نتوان
ــه  ــده گرفت ــز نادی ــان نی ــوم پزشــکی و درم ــای عل دیگــر بخش ه

می شــود.

ــگار »یک یک پنــج«  ــا خبرن مســعود حاجی رجبــی در گفتگــو ب
گفــت: الرســتان بــا مرکزیــت شــهر الر، بــا وســعت 1700 
کیلومترمربــع، 15 درصــد از مســاحت اســتان فــارس را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. مرکــز اورژانــس 115 الرســتان در روز 12 
اســفندماه 1373 افتتــاح شــده و در حــال حاضــر دارای 2 پایــگاه 
ــعتش  ــه وس ــه ب ــا توج ــت. ب ــاده ای اس ــگاه ج ــهری و 12 پای ش
احــداث 4 پایــگاه جــاده ای در برنامــه پنجــم توســعه، دیــده شــده 

بــود کــه محقــق نشــد.
ــتان  ــای شهرس ــت پایگاه ه ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــت و تمــام پایگاه هــای جــاده ای  ــز مدیری ــزود: ســاختمان مرک اف
ــاخت  ــال س ــا در ح ــده و ی ــاخته ش ــه س ــن منطق ــط خیری توس
می باشــد کــه الزم اســت از آنــان بــه خاطــر حضــور شایســته در 

ــر و تشــکر نمــود. مســئله ســامت، تقدی
حاجی رجبــی بــه ضــرورت تأســیس پایــگاه هوایــی نیــز اشــاره 
کــرده و گفــت: بــا توجــه بــه وضعیــت جغرافیایــی و گســتردگی 
منطقــه و همچنیــن پراکندگــی جمعیــت در ســطح شهرســتان، 
ــن  ــا مشــهود اســت و ای ــی کام ــس هوای ــدازی اورژان ــزوم راه ان ل
ــگاه  ــداث 44 پای ــه اح ــرح تحــول ســامت ک ــز در ط ــئله نی مس
کــه  اســت  شــده  دیــده  می باشــد؛  کشــور  کل  در  هوایــی 

ــد. ــق یاب ــر تحق ــن ام ــه زودی ای ــم ب امیدواری
رئیــس اورژانــس الرســتان بــا اشــاره بــه مشــکات ایــن مرکــز 
گفــت: مــا به شــدت بــا مســئله کمبــود نیــرو مواجــه هســتیم بــه 
نحــوی کــه در هــر پایــگاه 5 نفــر حضــور دارنــد در صورتــی کــه 
ــن  ــرد چندی ــر ف ــر اســت درنتیجــه ه ــداد اســتاندارد آن 9 نف تع
ــن  ــداد از ای ــته تع ــال گذش ــه س ــان دارد. البت ــئولیت هم زم مس
مقــدار هــم کمتــر بــود و بــا جــذب 3 نفــر نیــروی شــرکتی بــرای 

هــر پایــگاه، کمــی از ایــن مشــکل کاســته شــد.
وی در پایــان در خصــوص وضعیــت آمبوالنس هــای شهرســتان 
بیــان کــرد: 14 آمبوالنــس فعــال در کل شهرســتان وجــود دارد. 
پایگاه هــا فاقــد کــد پشــتیبان بــه تعــداد کافــی هســتند و 
ــه  ــند ک ــارج می باش ــوده و از رده خ ــز فرس ــا نی ــدادی از آن ه تع
اســتفاده از آن هــا بــه دلیــل اســتهاک بــاال، چیــزی جــز تحمیــل 

ــدارد. ــر ن ــه در ب ــای اضاف هزینه ه

سفــرنامــه یک یک پنج
قسمت دوازدهم - الرستان

الرستان نیازمند 
اورژانس هوایی است

چشم مردم 
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رئیس مرکز اورژانس 
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رئیس دانشکده علوم 
پزشکی الرستان:

اورژانس الرستان در یک نگاه
ــع شــده  ــارس واق ــوب اســتان ف الرســتان در جن
اســت. ایــن شــهر را در یــک کام بایــد شــهر 
ــام  ــا تم ــه ب ــی ک ــت. خیران ــامت دانس ــن س خیری
ــس  ــای اورژان ــه پایگاه ه ــت، کلی ــدون من ــت و ب هم
پیش بیمارســتانی را ســاخته اند؛ حتــی ســاختمان 
ــاز  ــز خیرس ــتان نی ــوادث الرس ــت ح ــز مدیری مرک
ــأن  ــور ش ــا و درخ ــیک و زیب ــاختمانی ش ــت؛ س اس
ــه  ــت ب ــت مریزاد گف ــد دس ــس. بای ــای اورژان بچه ه
ــه  ــهری ک ــی. ش ــن خیران ــا چنی ــهری ب ــن ش چنی
فرهنــگ وقــف و کار خیــر در آن نهادینــه شــده 
اســت. اورژانــس الرســتان بــا 14 پایــگاه کــه شــامل 
ــم و  ــاده ای، محک ــگاه ج ــهری و 12 پای ــگاه ش 2 پای
ــت. ــش داده اس ــارس را پوش ــتان ف ــوب اس ــتوار جن اس

سه شنبه 27 مهرماه 95
ســفرنامه الرســتان در همایــش 41 میــن ســالگرد 
اورژانــس کلیــد خــورد. آنجــا که دوســت خوبــم آقای 
ــوادث  ــت ح ــز مدیری ــس مرک ــی، رئی ــی رجب حاج
و فوریت هــای پزشــکی الرســتان گفــت کــه از 
همســایه ها غافــل شــده ای! و ســفرنامه ات در اصفهــان 
و کرمــان و لرســتان بنــد شــده اســت. فکــرش را کــه 
کردیــم دیدیــم حــرف بیراهــی نبــود. لــذا بــار ســفر 
بســتیم و رهســپار شــدیم بــه ســمت دیــار الرســتان. 
منطقــه ای کــه اگرچــه بخشــی از اســتان فارس اســت 
ــک  ــر از ی ــیل هایش کمت ــا و پتانس ــا توانمندی ه ام
اســتان مســتقل نیســت و البتــه الزم بــه ذکــر اســت 
کــه طبــق آمــار رســمی وســعت منطقــه، الرســتان از 
11 اســتان کشــور باالتــر اســت. صبــح سه شــنبه 27 
ــا اســتقبال گــرم  مهرمــاه بــه الرســتان رســیدیم و ب
روابــط عمومــی محتــرم اورژانــس الرســتان، ســرکار 
ــه  ــرم ک ــرو شــدیم؛ اســتقبالی گ ــم روزگاری روب خان
ــای  ــام جنوبی ه ــش تم ــرام و من ــه از م نشــأت گرفت

کشــورمان اســت.
خیرین، سنگ تمام گذاشته اند

نــام  ایــن  هاشــمی،  اندیشــان  نیــک  بنیــاد 
ــت  ــز مدیری ــاختمان مرک ــه س ــت ک ــه ای اس موسس
حــوادث الرســتان را تمــام و کمــال ســاخته و تحویــل 
ــواده  ــه خان ــت ب ــت مریزاد گف ــد دس ــت. بای داده اس
محتــرم هاشــمی در الرســتان؛ همچنیــن بایــد 
فاتحــه ای خوانــد و طلــب آمرزشــی کــرد بــرای بزرگ 
خانــدان هاشــمی. مــردی کــه اگرچــه چهــره در نقاب 
خــاک کشــیده اســت امــا نــام و یــادش بــرای تمامــی 

ــود. ــد ب ــدگار خواه ــی ها مان اورژانس
ــی  ــس هوای ــرای اورژان ــه ب ــن نقط ــا بهتری اینج

ــت اس

ــار  ــعت و آم ــه وس ــه ب ــا توج ــارس ب ــتان ف اس
تصادفاتــش )کــه متأســفانه رکــورددار کشــوری 
اســت( قطعــا بــه 2 پایــگاه اورژانــس هوایــی نیازمنــد 
اســت. پایــگاه اول اســتان کــه از قدیم االیــام در 
ــا  ــی قطع ــگاه دوم هوای ــا پای ــت؛ ام ــوده اس ــیراز ب ش
ــود.  ــع ش ــتان واق ــوب اس ــه ای از جن ــد در نقط بای
الرســتان از جمیــع جهــات، پتانســیل اورژانــس 
ــه  ــن زمین ــری در ای ــه تصمیم گی ــی را دارد. البت هوای
ــه عهــده مســئولین امــر اســت و قطعــا مســئولین  ب
ــن  ــه ای ــی ب ــلط کاف ــور تس ــس کش ــرم اورژان محت
مســأله دارنــد امــا آنچــه کــه در الرســتان شــنیدیم و 
دیدیــم حاکــی از آن بــود که شهرســتان الر پتانســیل 
پایــگاه هوایــی را دارد. وجــود یــک فــرودگاه زنــده و 
پویــا بــا پروازهــای متعــدد داخلــی و خارجــی یکــی از 
ــس  ــی، رئی ــای حاجی رجب ــت. آق ــن پتانسیل هاس ای
اورژانــس الرســتان این گونــه گفــت کــه مدیــر 
فــرودگاه الرســتان، تأمیــن آشــیانه و حتــی ســوخت 
بالگــرد را نیــز بــه عهــده گرفتــه اســت. در الرســتان 
ــا  ــا ب ــا ی ــت کاره ــه اکثری ــت ک ــه اس ــم این گون رس
کمــک خیریــن جلــو مــی رود یــا بــا تعامل مســئولین 

ــا. ــر ارگان ه دیگ
الرستان بر دستان بانوان اورژانسی!

ــم  ــه چش ــتان ب ــس الرس ــه در اورژان ــزی ک چی
ــه  ــه البت ــت –ک ــب داش ــی تعج ــم خیل ــدم و برای دی
ــودن  ــور ب ــت- در رأس ام ــار اس ــث افتخ ــیار باع بس
بانــوان محتــرم اورژانســی کار بــود. بــه جــز مســئول 
ــرخ و  ــار چ ــا آچ ــر و کارش ب ــم س ــه آن ه نقلیه-ک
روغن موتــور اســت- تقریبــا تمامــی پســت های 
ســتادی را بانــوان اورژانســی بــه عهــده گرفتــه بودنــد. 
ــه  ــت مرکــز را ب ــم خرم بخــت کــه معاون ســرکار خان
 EOC ــئول ــه مس ــه ک ــم زادالن ــت؛ خان ــده داش عه
بــود؛ خانــم روزگاری کــه روابــط عمومــی و چندیــن 
ــل  ــال و قاب ــی فع ــود؛ همگ ــده دار ب ــر را عه کار دیگ
ــت  ــل اکثری ــه مث ــم ک ــپچ ه ــد. دیس ــین بودن تحس

ــود! ــا ب ــار خانم ه ــت در اختی ــز دربس مراک
دوقلوهای دیسپچر!

در دیســپچ اورژانــس الرســتان بــا پدیــده ای 
ــر دو  ــه ه ــو ک ــر دوقل ــدیم! دو خواه ــرو ش ــادر روب ن
کارشــناس پرســتاری و هر دو در دیســپچ الر مشــغول 
بــه خدمــت بودنــد. دیــدن ایــن مســأله برایــم جالــب 

بــود. ســوژه جالبــی بــرای ســتون روی خــط دیســپچ 
هســت کــه اگــر عمــری باقــی مانــد انشــاءا... در آینده 
گفتگویــی بــا ایــن دو خواهــر دوقلــو خواهیــم داشــت.

حاجی مجدانه پیگیر کارهاست
آقــای حاجی رجبــی را در اورژانــس الرســتان، 
ــد. حاجــی خــودش تکنســین  حاجــی صــدا می کنن
ــت.  ــرده اس ــپید ک ــو س ــیر م ــن مس ــت و در ای اس
ــات  ــد؛ در عملی ــینی را می فهم ــرم تکنس ــرد و گ س
کار کــرده و اســتخوان ترکانــده، در کانکــس و پایــگاه 
ــات را  ــوم عملی ــده و مفه جــاده ای روز و شــب گذران
ــز  ــس مرک ــک رئی ــرای ی ــا ب ــد؛ این ه درک می کن
ــرد  ــا ف ــی حقیقت ــت. حاج ــی اس ــای خوب ویژگی ه
ــن ســامت و  ــری اســت، هــم در جــذب خیری پیگی
ــس  ــور در تهــران و مرکــز اورژان هــم در پیگیــری ام
ــه ســؤال  ــات و دیســپچ ک کشــور. از بچه هــای عملی
کــردم – بــه طــور نامحســوس- اکثریت شــان از 
ــه  ــدواری اســت ک ــد. جــای امی حاجــی راضــی بودن
رضایــت تکنســین ها از یــک رئیــس مرکــز بــاال بــود! 
ــه نظــر می رســد روســای مراکــزی کــه خودشــان  ب
کرده انــد،  کار  عملیــات  در  و  بوده انــد  تکنســین 
رضایت منــدی تکنســین های آن مرکــز باالتــر باشــد.

آقــای خوش لقــا، حافظــه تاریخــی اورژانــس 
الرســتان

آقــای خوش لقــا تقریبــا بــا 26 ســال کار، بــا 
ســابقه ترین تکنســین اورژانــس الرســتان اســت. 
ــاح  ــخ افتت ــوز تاری ــاالی کاری هن ــابقه ب ــم س علی رغ
ــس الرســتان را در خاطــر داشــت! 12 اســفند  اورژان
73، تاریخــی بــود کــه آقــای خوش لقــا بــه مــا گفــت. 
دســت خوش  اورژانــس  هم اکنــون  تــا  روز  آن  از 
تغییــرات زیــادی شــده اســت کــه همــه را در حافظــه 
ــان  ــره برایم ــک خاط ــه ی ــتم ک ــت. از او خواس داش
بگویــد و او از نخســتین مــورد زایمــان موفــق اش در 
ــه کارش در ســال 73 برایمــان گفــت.  ــدو شــروع ب ب
ــا  ــواده ای از شهرســتان بســتک را ب ــوزاد خان اینکــه ن
ــال ها  ــن کار در آن س ــا آورده و ای ــه دنی ــت ب موفقی
کــه نــه تجهیزاتــی بــود و نــه آموزشــی، کار بزرگــی 
ــا مختصــات  ــوده اســت. آقــای خوش لقــا، مــردی ب ب
مردمــان جنــوب، چهــره تیــره و دم گــرم جنوبــی اش، 
خاطــره ای خــوش از گــپ و گفتــی خــوب را در ذهــن 

مــا بــه یــادگار گذاشــت.

پایگاه دهکویه ساختمانی بی نظیر داشت
از الر کــه بــه ســمت شــیراز حرکــت کنــی، 
اولیــن پایــگاه جــاده ای نامــش دهکویــه اســت. 
آقایــان ابراهیــم شــیوخ جهرمــی و احمــد طاهــری از 
بچه هــای خــوب ایــن پایــگاه بودنــد. پایــگاه خبرســاز 
بــود و هیــچ کــم و کســری نداشــت. نکتــه جالبــش 
اینجــا بــود کــه ایــن پایــگاه توســط مجمــع خیریــن 
همــان روســتای دهکویــه ســاخته شــده! یعنــی هــر 
روســتایی بــرای خــودش یــک مجمــع خیریــن دارد 
ــد.  ــش می ده ــودش را پوش ــتای خ ــوزه روس ــه ح ک
ــان  ــا در می ــگ زیب ــر و فرهن ــه کار خی ــن هم از ای

ــردم. ــذت ب ــتان ل ــان الرس مردم
پایگاه شرفویه و بچه های ورزشکارش

بــه پایــگاه شــرفویه کــه رســیدیم اولیــن چیــزی 
کــه بــه چشــم مان آمــد یــک میــز پینگ پنــگ زیبــا 
ــی  ــس خیل ــای اورژان ــای ورزش در پایگاه ه ــود. ج ب
ــگاه  ــی اســت. شــغل عملیاتــی اســت و یــک پای خال
جــاده ای در 24 ســاعت شــاید یــک مأموریــت داشــته 
ــه  ــی ب ــی و ناگهان ــدون آمادگــی بدن باشــد. اینکــه ب
مأموریتــی ســخت اعــزام شــوی، نتیجــه اش می شــود 
ــای  ــک در مهره ه ــای دیس ــرون زدگی ه ــن بی همی
ــس  ــای اورژان ــر بچه ه ــه اکث ــج ک ــار و ال پن ال چه
درگیــر آن هســتند. آقــای محمدرضا شــفیعی و آقای 
محمــد طاهــری پرســنل شــیفت ایــن پایــگاه بودنــد 
ــی  ــان دقایق ــا ایش ــت ب ــینی و صحب ــه از هم نش ک
ــه  ــرفویه اگرچ ــگاه ش ــم. پای ــپری کردی ــوب را س خ
ــوار  ــا نیازمنــد یــک دی ــی داشــت ام ســاختمان خوب
ــه بــه  ــرای حفــظ امنیــت پایــگاه می باشــد. این گون ب
نظــرم آمــد کــه ایــن دیــوار توســط خیــر در دســت 

ــود. ــاخت ب ــرای س ــزی ب برنامه ری
پایگاه منصورآباد و مسئول پایگاه هنرمندش

آقــای داوود بــادرام، مســئول پایــگاه، هنرمنــد نیــز 
ــادرام هماننــد اســمش صوتــی خــوش  ــود. آقــای ب ب
داشــت. دســتی هــم در موســیقی و خوانندگــی 
داشــت. پایــگاه منصورآبــاد را بــا تمامــی مشــکاتش 
ــه  ــود. البت ــی ب ــگاه، کانکس ــن پای ــرد. ای اداره می ک
ســاختمان پایــگاه ســاخته شــده و بــاالی 95 درصــد 
ــی  ــر محترم ــرا خی ــی داشــت. ظاه پیشــرفت فیزیک
ــا  ــود ب ــده ب ــل ش ــگاه را متقب ــن پای ــاخت ای ــه س ک
ــه دســت  ــا حاضــر ب ــی مواجــه شــده ام مشــکل مال
ــت  ــت تح ــه اس ــده و گفت ــر نش ــیدن از کار خی کش
هــر شــرایطی ســاختمان پایــگاه را بــه اتمــام خواهــد 
ــای  ــر، ج ــب در کار خی ــه تعص ــن هم ــاند. از ای رس
تحســین دارد. ادامــه ایــن ســفرنامه را در صفحــه بعــد 

بخوانیــد.

الرستان، قطب خیرین اورژانس ساز
سفرنامه یک یک پنج در شهری که به همت خیرا نش زنده و پابرجاست

ــا کمــک تکنســین های فوریت هــای  ــوزاد دســتنایی ب ــد ن ــاری از تول ــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی چهارمحــال و بختی ــر رواب محســن ابراهیمــی، مدی
ــهرکرد،  ــتان ش ــس 115 شهرس ــام اورژان ــز پی ــا مرک ــاه ب ــنبه 26 مهرم ــی در روز دوش ــاس تلفن ــت: در تم ــر داد و گف ــتنا خب ــهر دس ــی در ش ــه قدیم ــس 115 و قابل ــکی اورژان پزش
تکنســین ها، هــادی نــوذری و جمــال عبداللهــی ســریعا بــه محــل اعــزام شــدند. وی افــزود: تکنســین های اورژانــس بــا کمــک یکــی از زنــان کــه بــه صــورت تجربــی کار زایمــان زنــان 

ــد. ــا آوردن ــه دنی ــاردار 35 ســاله را ب ــادر ب ــوزاد دوم م ــن شــهر انجــام می دهــد، ن را در ای
به گفته وی، تکنسین های اورژانس در چند وقت اخیر 38 نوزاد در چهارمحال و بختیاری در آمبوالنس به دنیا آورده اند و حال همه نوزادان سالم گزارش شده است.
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مرکزیت درمانی منطقه با الر است
بیمارســتان امــام رضــا )ع( در الرســتان، 
اگرچــه بــه نــام الر اســت امــا متعلــق بــه 
تمــام منطقــه اســت. ایــن را حتــی از 
ــش  ــه در بخ ــی ک ــی بیماران ــه محل لهج
ــوان  ــتند می ت ــتری هس ــس آن بس اورژان
فهمیــد. آمــار مراجعیــن بــه اورژانــس ایــن 
بیمارســتان بــه طــور متوســط 6 هــزار نفــر 
ــس  ــک اورژان ــا ی ــه قطع ــت ک ــاه اس در م
ــن حجــم بیمــار  12 تختــه جواب گــوی ای
ــه  ــا توج ــتان ب ــفرنامه الرس ــت. در س نیس
ــتانی  ــس بیمارس ــه اورژان ــی ک ــه اهمیت ب
ایــن  بــه مدیریــت  آن داشــت ســری 
بــه  نزدیــک  از  و  زدیــم  بیمارســتان 

حرف هایشــان گــوش ســپردیم.
ــی  ــان، کارشناس ــدا... محمدی ــای اس آق
رادیولــوژی دارد و قریــب بــه 20 ســال 
ســابقه کار. چهــره اش ژســت مدیریتــی 
داشــت و مشــخص بــود کــه کاربلــد اســت. 
ــرد؛  ــاری می ک ــوب ی ــز خ ــه اش نی حافظ
ــه  ــوز ب ــتان را هن ــاح بیمارس ــخ افتت تاری
خاطــر داشــت. آقــای محمدیــان برایمــان 
ــه از  ــود ک ــفند 79 ب ــه: 20 اس ــت ک گف
ــه  ــام ســجاد )ع( ب بیمارســتان قدیمــی ام
بیمارســتان فعلــی یعنــی امام رضــا )ع( 
نقــل مــکان کردیــم. فضــای فیزیکــی 
 89 ســال  در  یک بــار  فعلــی  اورژانــس 
بازســازی شــده اســت امــا بــه دلیــل 
ــخگوی  ــم پاس ــاز ه ــن، ب ــش مراجعی افزای
ــد  بیمــاران نیســت؛ فضــای فیزیکــی جدی
و بزرگ تــری در حــال حاضــر و بــا کمــک 
خیریــن در حــال ســاخت اســت کــه 

ــود. ــاح ش ــاری افتت ــال ج ــم س امیدواری
ــه  ــتان ب ــس الرس ــی اورژان ــای فعل فض
طــور رســمی 12 تختــه بــود امــا بــه 
دلیــل محدودیــت فضــا تــا 24 بیمــار نیــز 
بســتری می کننــد کــه البتــه اصــا وضــع 
ــای  ــه فض ــت ک ــت. الزم اس ــی نیس جالب
ــه  ــرا 38 تخت ــه ظاه ــس ک ــد اورژان جدی
ــود. ــاح ش ــریع تر افتت ــه س ــر چ ــت ه اس

بــا  اورژانــس  بخــش  سرپرســتار 
تجربــه از  کوله بــاری 

در اتــاق مدیــر داخلــی بیمارســتان 
ــتار  ــه سرپرس ــم ک ــو بودی ــال گفتگ در ح
ــا پیوســت.  ــع م ــه جم ــس ب بخــش اورژان
ارشــد  و  بــود  پرســتاری  کارشــناس 
بهداشــتی-درمانی  خدمــات  مدیریــت 
داشــت. 25 ســابقه کار در بخــش اورژانــس 
موهایــش را ســپید و کولــه بــارش را پــر از 

تجربــه کــرده بــود. آقــای محمــد خنــدان، 
ــتان  ــس بیمارس ــش اورژان ــتار بخ سرپرس
امــام رضــا )ع( می گفــت کــه بــا 25 ســال 
ســابقه می توانــد تقاضــای بازنشســتگی 

نیــرو،  کمبــود  دلیــل  بــه  امــا  دهــد 
ــدن  ــته ش ــه بازنشس ــی ب ــش راض وجدان
نیســت. سرپرســتار بــا تجربــه اورژانــس از 
ــابی درد دل  ــانی حس ــروی انس ــود نی کمب
کــرد و اینکــه در عاشــورا خــودش مجبــور 
ــرو دو  ــود نی ــل کمب ــه دلی ــت ب ــده اس ش

ــد. ــیفت بمان ش
ــس بیمارســتان الرســتان  بخــش اورژان
ــه  ــد ک ــرو اداره می ش ــر نی ــا 24 نف کا ب
تنهــا 4 نفرشــان مــرد بودنــد و مابقــی 
ــروی  ــب نی ــن ترکی ــا ای ــم. ب ــکار خان هم
ــتند  ــرو داش ــود نی ــابی کمب ــانی حس انس

علی الخصــوص پرســتار مــرد.
نیازمند متخصص طب اورژانس

ــا یــک نفــر پزشــک  ــس ب بخــش اورژان
عمومــی در هــر شــیفت اداره می شــود. 

تعــداد  این کــه  بــه  اساســی  نیــاز 
پزشــک های اســکرین حداقــل بــه دو نفــر 
برســد وجــود داشــت کــه بــاز هــم مشــکل 

ــی داد. ــازه نم ــی اج ــای فیزیک فض
بخــش  سرپرســتار  خنــدان،  آقــای 
اورژانــس در خصــوص حضــور پزشــک 
ــط  ــت: فق ــس گف ــب اورژان ــص ط متخص
ــس  ــب اورژان ــص ط ــک متخص ــک پزش ی
داریــم کــه هفتــه ای 3 روز و فقــط شــیفت 
صبــح حضــور دارد. بــرای جــذب متخصص 
طــب اورژانــس مشــکل ردیــف اســتخدامی 
ــن مســئله  ــوز ای ــه هن ــم و وزارت خان داری
را برایمــان حــل نکــرده اســت. بــرای اخــذ 
ــا  ــتیم ام ــر هس ــتخدامی پیگی ــف اس ردی
ایــن امــر توجــه بیشــتر مســئولین معاونــت 
ــش  ــد. بخ ــه را می طلب ــان وزارت خان درم

اورژانــس الرســتان بــا توجــه بــه بــار کاری 
و مرکزیتــی کــه در منطقــه دارد نیازمنــد 
حداقــل 5 نفــر متخصــص طــب اورژانــس 

اســت.
از بســتک هرمــزگان تــا حاجی آبــاد 

داراب
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــدان گف ــای خن آق
از  انســانی،  نیــرو  و  تخــت  محدودیــت 
شهرســتان های اطــراف کمتــر پذیــرش 
داریــم امــا خــود بیمــاران از مناطــق 
هم جــوار بــه بخــش اورژانــس الر مراجعــه 
می کننــد کــه طبیعتــا بایــد ســرویس دهی 
ــه  ــتان بســتک و بندرلنگ ــم. از شهرس کنی
حاجی آبــاد  روســتاهای  تــا  هرمــزگان 
ــج  ــرد، خن ــر، الم ــتاهای قی داراب و روس
و... مراجعــه کننــده داریــم. دلیــل آن 

هــم ایــن اســت کــه بخــش اورژانــس 
ــت  ــده اس ــت نش ــتان ها تقوی ــن شهرس ای
ــاران آن  ــور بیم ــد ج ــا الر بای ــه طبیعت ک

ــد. ــز بکش ــق را نی مناط

نمایــان  را  چیــز  دو  مســئله  ایــن 
اورژانــس  بخــش  اینکــه  اول  می کنــد، 
مناطــق اطــراف الر ضعیــف اســت و بایــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــود. دوم اینک ــت ش تقوی
کــه حداقــل  اســت  مرکزیــت الر الزم 
ــرای  ــب ب ــص ط ــک متخص ــئله پزش مس

ــود. ــل ش ــتان ح الرس
و  داخلــی  مدیــر  بــا  گفتگوی مــان 
ــری  ــد. س ــام ش ــس تم ــتار اورژان سرپرس
بــه بخــش اورژانــس زدیــم و بــا همــکاران 
فعــال شــیفت گــپ و گفتــی داشــتیم. 
بچه هــای 115 نیــز مصدومــی را آورده 
بودنــد. تریــاژ شــیفت، مصــدوم را تحویــل 
ــز  ــی نی ــن عکس ــن حی ــت و در همی گرف
ثبــت شــد کــه در همیــن صفحــه مشــاهده 

. می کنیــد

قابــل  الرســتان  دانشــکده  رئیــس 
بــود تحســین 

از بخــش اورژانــس خــارج شــدیم و 
بــه ســمت دفتــر ریاســت دانشــکده علــوم 
پزشــکی الرســتان رهســپار شــدیم. رئیــس 
ــی  ــی، بانوی ــر رئوف ــم دکت ــکده، خان دانش
کــه  پزشــکی  بــود.  فعــال  و  پرتــاش 
تخصــص داخلــی داشــت و هیئــت علمــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران بــود. ِعــرق 
ــه مردمــش باعــث شــده  ــه ب بومــی و عاق
بــود تــا آن همــه موقعیــت علمــی و زندگی 
ــود را  ــر خ ــد و عم ــا کن ــران را ره در ته
صــرف خدمــت بــه مــردم منطقــه اش کنــد. 
ــت. ــین داش ــای تحس ــزرگ ج ــن کار ب ای

ــود  ــوأم ب ــی ت ــر رئوف ــای دکت صحبت ه
بــا آمارهــای دقیــق؛ تســلطی کــه بــر ریــز 
پیش بیمارســتانی  اورژانــس  جزییــات 
داشــت قابــل تحســین بــود. ایشــان از 
کمبــود آمبوالنس هــای پشــتیبان در 115 
ــی داشــت. اینکــه  ــی فراوان الرســتان نگران
اگــر بحرانــی پیــش آیــد و یــا اگــر خرابــی 
ــا هــم شــود،  چنــد آمبوالنــس هم زمــان ب
فرســودگی  می شــوند.  مشــکل  دچــار 
ــه 2  ــود ک ــاال ب ــز ب ــان نی آمبوالنس هایش
ــا  ــد ام ــه بودن ــل گرفت ــپرینتر را تحوی اس
به دلیــل مشــکل پــاک و بیمــه هنــوز 
اجــازه اســتفاده نداده انــد. دکتــر رئوفــی از 
آمــار بــاالی مراجعیــن بــه بخــش اورژانــس 
ســخن گفــت و اینکــه ظرفیــت فعلــی 
بخــش اورژانــس بــا 12 تخــت پاســخگوی 

ــت نیســت. ــن حجــم جمعی ای
خیــران  از  صحبت هایــش  میــان  در 
ــک  ــا ی ــرد ام ــکر ک ــیار تش ــتان بس الرس
ــت.  ــه داش ــئولین وزارت خان ــه از مس گای
ــه الرســتان  ــگ خــوب منطق ــرا فرهن ظاه
در ســاخت بیمارســتان باعــث شــده اســت 
کــه بســیاری از اعتبــارات دولتــی مختــص 
الرســتان محقــق نشــود. حــرف خانــم 
دکتــر ایــن بــود کــه گاهــی خیــر هســت و 
کار انجــام می شــود امــا گاهــی نیــز خیــر 
ــن  ــارات خیری ــا اعتب تأمیــن نمی شــود و ی
کافــی نیســت کــه در این جــا نیازمنــد 

ــتیم. ــی هس ــارات دولت اعتب
ــج« در  ــم »یک یک پن ــفرنامه دوازده س
ــپری  ــی را س ــتان روز خوب ــس الرس اورژان
کــرد. چیزهــای امیــدوار کننــده ای در 
الرســتان دیدیــم و دوســتان جدیــد و 

ــم. ــدا کردی ــی پی خوب

ضیغــم نطــاق، مســئول واحــد کنتــرل 
و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  کیفیــت 
ــتان  ــتان الرس ــکی شهرس ــای پزش فوریت ه
»یک یک پنــج«  خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در 
ــن مرکــز نظــارت  ــه وظایــف ای گفــت: ازجمل
بررســی  منطقــه،  پایگاه هــای  بازرســی  و 
عملکــرد پرســنل، همچنیــن تجزیــه و تحلیــل 
ــرد  ــت و عملک ــود کیفی ــت بهب ــاری جه آم

می باشــد. مأموریت هــا  و  پرســنل 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه شــکایت های 
مردمــی از اورژانــس افــزود: یکــی دیگــر از 
ــکایت هایی  ــی ش ــد، بررس ــن واح ــای ای کاره
ــر  ــه ب ــت ک ــده اس ــس ش ــه از اورژان ــت ک اس
اســاس آن هــا راه حل هایــی ارائــه می شــود کــه 
ــد. ــود یاب ــس بهب ــرد اورژان ــه آن، عملک درنتیج
ــدی  ــطح رضایت من ــی س ــه بررس ــاق ب نط
نیــز اشــاره کــرده و گفــت:  ارباب رجــوع 
مــا بــرای بررســی ســطح رضایت منــدی 
ــه و  ــاس گرفت ــا تم ــا آن ه ــوع ب ــاب رج ارب

می شــویم. جویــا  را  نظرات شــان 
مســئول واحــد کنتــرل کیفیــت مرکــز 
مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
الرســتان در پایــان اظهــار داشــت: البتــه ایــن 
ــی  ــه بررس ــا ب ــور در پایگاه ه ــا حض ــد ب واح
مشــکات پرســنل نیــز پرداختــه و بــرای 
ــد. ــی داده ش ــا راهکارهای ــدن آن ه ــرف ش برط

مســئول  و  معــاون  خرم بخــت،  زهــره 
واحــد ارتباطــات مرکــز مدیریــت حــوادث و 
فوریت های پزشــکی شهرســتان الرســتان در 
ــگار »یک یک پنــج« گفــت:  ــا خبرن گفتگــو ب
ــی  ــت جغرافیای ــل موقعی ــه دلی ــتان ب الرس
ویــژه خــود کــه در مســیر ترانزیــت جنــوب 
کشــور واقــع شــده اســت؛ پذیــرای مســافران 

ــد. ــادی می باش ــان زی و مهمان
مأموریت هــای  آمــار  خصــوص  در  وی 
ایــن مرکــز اظهــار داشــت: متوســط تعــداد 
ــاه  ــت در م ــا 550 مأموری ــای م مأموریت ه
ــار در  ــن بیم ــه بالی ــیدن ب ــن رس و میانگی
ــای  ــه و در پایگاه ه مناطــق شــهری 4 دقیق
تعــداد کل  اســت.  جــاده ای 12 دقیقــه 
نفــر   81 شهرســتان  اورژانــس  پرســنل 

می باشــند.
خرم بخــت بــه مشــکات مهــم ایــن 
مرکــز نیــز اشــاره کــرده و افــزود: مهم تریــن 
ــف اداری  ــف ردی ــدم تعری ــا، ع ــکل م مش
ــر  ــده ه ــث ش ــئله باع ــن مس ــه ای ــت ک اس
ــد.  ــام دهن ــان انج ــن کار هم زم ــر چندی نف
نداشــتن اتوماســیون اداری هــم از دیگــر 
ــار  ــه آم ــه ارائ ــت ک ــده ماس ــکات عم مش
را تحت الشــعاع خــود قــرار داده اســت؛ 
ــل  ــز معض ــال نی ــیم دیجیت ــتن بیس نداش
ــده دو  ــث ش ــه باع ــت ک ــی اس ــل توجه قاب

ــد. ــیم باش ــش بی س ــد پوش ــگاه، فاق پای

 EOC ــد ــئول واح ــه، مس ــام زادالن اله
ــای  ــت حــوادث و فوریت ه ــز مدیری مرک
پزشــکی شهرســتان الرســتان در گفتگــو 
گفــت:  »یک یک پنــج«  خبرنــگار  بــا 
ســال  در  شهرســتان   EOC واحــد 
ــدن  ــتقل ش ــا مس ــان ب 1392 و هم زم
راه انــدازی  علوم پزشــکی،  دانشــکده 
شــد. در حــال حاضــر 4 بیمارســتان 
تحــت   115 اورژانــس  و  شهرســتان 

می باشــند. نظــرش 
ــد در  ــن واح ــارم ای ــه چه ــه رتب وی ب
ــان  ــروه ســامت کشــوری و در می کارگ
56 دانشــگاه اشــاره کــرده و افــزود: 
مــا در ســال 94 اقــدام بــه طراحــی 
نقشــه های ICS و HICS کردیــم کــه 
بــرای وزارت بهداشــت نیــز ارســال شــد؛ 
بــر همیــن اســاس  رتبــه چهــارم در 
مدیریــت خطــر و حــوادث غیرمترقبــه را 

ــم. ــب نمودی کس
ــد  ــن واح ــزود: ای ــه اف ــه در ادام زادالن
اقــدام بــه تهیــه لیســت مخاطــرات 
 20 آن  در  کــه  کــرده  هــم  اســتان 
دو  شــده اند.  شناســایی  اول  مخاطــره 
مــورد از ایــن مخاطــرات عمــده زلزلــه و 
ــای  ــه محل ه ــوده ک ــی ب ســیل های فصل
مشــخص  نقشــه  روی  بــر  آن  ویــژه 
بــا آن هــا  رویایــی  بــرای  و  شــده اند 
برنامه هایــی نیــز صــورت گرفتــه اســت.

ســمانه روزگاری، مدیــر روابــط عمومــی 
مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
پزشــکی الرســتان در گفتگــو بــا خبرنــگار 
مشــکات  خصــوص  در  »یک یک پنــج« 
ایــن واحــد گفــت: ازجملــه مشــکات مــا، 
ــب  ــن مناس ــون دوربی ــی چ ــدم امکانات ع
بــرای تهیــه گزارشــات، عــدم ارســال 
ــس  ــود عک ــا نب ــنل ی ــط پرس ــس توس عک
ــر آن مشــغله  ــاوه ب ــوب می باشــد؛ ع مطل
کاری زیــاد ســختی های کار را افزون تــر 

ــرده اســت. ک
روزگاری بــه فعالیت هــای انجــام  شــده 
توســط ایــن واحــد نیــز اشــاره کــرده و 
گفــت: ازجملــه کارهــای صــورت گرفتــه 
ارســال گــزارش بــه ســایت های کشــوری 
ــایت  ــا س ــکاری ب ــی، هم ــریه های محل و نش
دانشــکده علــوم پزشــکی الرســتان و برگزاری 

ــت. ــوده اس ــس ب ــژه روز اورژان ــن وی جش
مدیریــت  مرکــز  عمومــی  روابــط 
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی الرســتان 
بــا اشــاره بــه برنامه هایــی کــه بــرای 
ــار  ــدان تکنســین ها انجــام شــده اظه فرزن
ــبت  ــه مناس ــاه ب ــت: در روز 16 مهرم داش
ــه  ــز برنام ــن مرک ــودک ای ــی ک روز جهان
جشــنی را برگــزار کــرد کــه در آن، همــه 
دعــوت  فوریت هــا  کارکنــان  فرزنــدان 

ــد. ــده بودن ش

مســئول  خوش لقــا،  صمــد 
کمربنــدی  و  فــرودگاه  پایگاه هــای 
ــای  ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری مرک
پزشــکی شهرســتان الرســتان در گفتگــو 
گفــت:  »یک یک پنــج«  خبرنــگار  بــا 
اولیــن پایگاهــی کــه در منطقــه افتتــاح 
ــود.  ــاده ای ب ــه دو ج ــگاه منطق شــد؛ پای
پایــگاه مســتقر در فــرودگاه نیــز از ســال 

ــت. ــده اس ــاح  ش 92 افتت
پایــگاه  وضعیــت  خصــوص  در  وی 
فــرودگاه افــزود: اتاقــی کــه در فــرودگاه 
ــس داده شــده فضــای بســیار  ــه اورژان ب
محــدودی دارد و آمبوالنــس مســتقر 
ــا  ــه پروازه ــرودگاه برنام ــدارد. ف ــم ن ه
را در اختیــار مــا گذاشــته و همیشــه 
یــک تکنســین نیــم ســاعت قبــل و بعــد 
از هــر پــرواز در آن جــا حضــور پیــدا 
ــه مشــکل جــدی  ــی ک ــد؛ بیماران می کن
ندارنــد همان جــا درمــان می شــوند و 
ــت  ــود درخواس ــال ب ــه انتق ــاز ب ــر نی اگ

اعــزام آمبوالنــس می نماینــد.
کــرد:  بیــان  ادامــه  در  خوش لقــا 
ــدت  ــه م ــم ک ــس داری ــا 10 آمبوالن م
می کننــد.  کار  اســت  ســال   12
ــه  ــا نســبت ب ــی پایگاه ه ــت رفاه وضعی
اســتانداردها فاصلــه زیــادی دارد امــا تــا 
بــه حــال بــه همیــن بســنده نموده ایــم 
ــده  ــانی نش ــع خدمت رس ــون مان و تاکن

ــت. اس

مهــدی شــاکری، مســئول نقلیــه مرکــز 
مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
بــا  گفتگــو  در  الرســتان  شهرســتان 
خصــوص  در  »یک یک پنــج«  خبرنــگار 
مرکــز  ایــن  آمبوالنس هــای  وضعیــت 
ــا در کل شهرســتان الرســتان و  ــت: م گف
منطقــه خنــج 14 کــد آمبوالنــس مســتقر 

در پایگاه هــا داریــم.
وی بــا اشــاره بــه عــدم وجــود کدهــای 
کل  در  افــزود:  پایگاه هــا  در  پشــتیبان 
ــم  شهرســتان تنهــا 2 کــد پشــتیبان داری
مــورد  پایگاه هــا  تمامــی  بــرای  کــه 
اســتفاده قــرار می گیــرد و اگــر آمبوالنــس 
ــا  ــا مشــکل مواجــه شــود ب یــک پایــگاه ب

ــویم. ــه رو می ش ــادی روب ــکات زی مش
ــه بحــث تعمیــرات  شــاکری در ادامــه ب
کــرد:  بیــان  و  پرداخــت  آمبوالنس هــا 
ــا آنجایــی  ــرای ســرویس آمبوالنس هــا ت ب
برآیــد  دســت مان  از  و  بتوانیــم  کــه 
خودمــان تعمیــر می کنیــم ولــی اگــر 
برایمــان مقــدور نبــود از نقلیــه اورژانــس 

اســتان فــارس اســتفاده می کنیــم.
مســئول نقلیــه مرکــز مدیریــت حــوادث 
و فوریت هــای پزشــکی الرســتان در پایــان 
گفــت: بحــث اســتقرار کدهــای پشــتیبانی 
ــری  ــدی پیگی ــور ج ــه ط ــا ب در پایگاه ه
ــه زودی  ــه ب ــم ک ــت و امیدواری ــده اس ش

ایــن مشــکل حــل شــود.

اینجا مرکز درمانی منطقه است
اورژانس الرستان، پذیرای مراجعین، از داراب تا هرمزگان

جــال بیــگ محمــدی، رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی فامنیــن گفــت: هم زمــان بــا روز عاشــورا و هنــگام انتقــال یــک مــادر بــاردار توســط اورژانــس بــه بیمارســتان، 
نــوزاد در داخــل آمبوالنــس متولــد شــد. وی در ادامــه افــزود: پــس از تماســی کــه از طــرف خانــواده بیمــار بــا مرکــز پیــام اورژانــس برقــرار شــده بــود؛ تکنســین های اورژانــس 115 تجــرک 
بــرای امدادرســانی بــه ایــن مــادر بــاردار بــه روســتای آقــاج بخــش پیشــخور فامنیــن اعــزام شــدند. بیــگ محمــدی اظهــار داشــت: هنــگام انتقــال مــادر 28 ســاله توســط اورژانــس در مســیر 
تجــرک، نــوزاد بــا کمــک کاردان و پرســتار فوریت هــای پزشــکی به دنیــا آمــد. بعــد از انجــام اقدامــات اولیــه، نــوزاد و مــادر بــه بیمارســتان امــام حســن مجتبــی )ع( شــهر فامنیــن انتقــال 

داده شــدند. وضعیــت جســمی هــر دو آن هــا مطلــوب اســت.
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دکتر مدرسی، رئیس قطب غرب کشور:
تنها وزارت خانه برنامه دار، وزارت 

بهداشت است
بــه گــزارش »یک یک پنــج« صائــب 
مدرســی، رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث 
ــرب  ــب غ ــاه و قط ــای کرمانش و فوریت ه
زیرســاخت های  وجــود  عــدم  کشــور، 
مناســب در محورهــای مواصالتــی را از 
ــم  ــت مراس ــی در مدیری ــکالت اساس مش
ــن  ــد ای اربعیــن 94 برشــمرد و گفــت: بای
مســائل بــا برنامه ریــزی حــل شــود و 
محورهــای منتهــی بــه مــرز چنــد مســیره 

شــود.
مدرســی نیــروی انســانی و تجهیــزات را در مراســم اربعیــن 94 مناســب و کافــی دانســت امــا 
مســیرهای دسترســی بــه مصدومــان را مشــکل اساســی ذکــر کــرد و اظهــار داشــت: دسترســی  
بــه مصدومیــن، بــه دلیــل نبــود زیرســاخت ها مشــکل اســت. الزم اســت کــه امکانــات رفاهــی 

افزایــش یابــد و هماهنگی هــا بــا دیگــر ارگان هــای فعــال در مراســم افزایــش یایــد.
رئیــس قطــب غــرب کشــور ضمــن مناســب دانســتن عملکــرد وزارت بهداشــت توضیــح داد: 
ــرای مراســم اربعیــن 94 وارد کارشــده وزارت بهداشــت  ــا برنامــه ب ــه ای کــه ب تنهــا وزارت خان
ــت بحــران را نداشــتند و  ــه مدیری ــی، آموزش هــای الزم در زمین ــود. دیگــر ارگان هــای اجرای ب

زبــان مشــترکی بیــن ایــن ارگان هــا موجــود نبــود.
مدرســی در پایــان نقــش اورژانــس کرمانشــاه را نقشــی پشــتیبانی کننده بــرای مــرز مهــران 
دانســت و گفــت: کرمانشــاه، همــدان و کردســتان نقشــی حمایتــی بــرای ایــالم دارنــد زیــرا که 
ایــن اســتان ها مســیر عبــور زائریــن هســتند. مــا توانمندی هــای خــود را بــرای پوشــش 
محورهــا و جاده هــای خــود حفــظ می کنیــم و اعــزام نیــروی آن چنانــی بــرای مســیرهای 

مــرزی نخواهیــم داشــت.

دکتر علیمرادی، رئیس اورژانس ایالم:
بحث اسکان و رفاهی تکنسین ها 

حل شده است
»یک یک پنــج«  گــزارش  بــه 
صیدنــور علیمــرادی، رئیــس مرکــز 
فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت 
بررســی  ضمــن  ایــام  پزشــکی 
ــن  ــم اربعی ــود در مراس مشــکات موج
ســال گذشــته اظهــار امیــدواری نمــود 
ــت  ــا مدیری ــن 95 ب ــم اربعی ــه مراس ک
ــن  ــری برگــزار شــود. ایشــان در ای بهت
تاشــمان  تمــام  گفــت:  خصــوص 
را کرده ایــم تــا اربعیــن 95 بهتــر و 
باشــکوه تر از ســال گذشــته برگــزار 
ــس  شــود. اســکان تکنســین های اورژان

ــرزی  ــه م ــه در پایان ــران و چ ــهر مه ــه در ش ــی چ ــتی و درمان ــای بهداش ــه نیروه و کلی
حل شــده اســت و قطعــا مشــکات ســال گذشــته در خصــوص اســکان و تغذیــه نیروهــا 

را نخواهیــم داشــت.
ــکان  ــات و اس ــث ارتباط ــته، بح ــال گذش ــکات س ــریح مش ــن تش ــرادی ضم علیم
ــه  ــارات الزم، کلی ــن اعتب ــا تأمی ــه داد: ب ــا دانســت و ادام ــن چالش ه ــا را از مهم تری نیروه
ــک  ــب ی ــال تبدیل شــده اســت و فضــای اســکان در قال ــه دیجیت ــوگ ب بی ســیم ها از آنال
هتــل مجهــز در شــهر مهــران و یــک خوابــگاه مناســب در پایانــه مــرزی تأمین شــده اســت. 
ــا  ــم ت ــه کرده ای ــل تعبی ــتی پرتاب ــرویس بهداش ــام و س ــرزی، حم ــه م ــرای پایان ــی ب حت

ــد. ــود برس ــر خ ــه حداکث ــس ب ــین های اورژان ــی تکنس ــدی و کارای رضایت من
رئیــس اورژانــس ایــام به عنــوان نــوک پیــکان مراســم اربعیــن از آمادگــی بــاالی مرکــز 
ــان گفــت: ریاســت و معاونت هــای  خــود جهــت اجــرای ایــن مراســم خبــر داده و در پای
دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام، نهایــت همــکاری را در ایــن امــر داشــته اند و امیدواریــم 

اربعیــن 95 بــا کمتریــن مشــکل برگــزار شــود.

دکتر رفائی، رئیس اورژانس لرستان:
نیازمند ردیف اعتباری مصوب برای هزینه کردهای اربعین هستیم

ــای پزشــکی لرســتان، در خصــوص  ــت حــوادث و فوریت ه ــز مدیری ــس مرک ــی، رئی ــج« حســینعلی رفائ ــزارش »یک یک پن ــه گ ب
ــه  ــی ک ــای فراوان ــم هزینه ه ــود. علی رغ ــی ب ــارات مال ــث اعتب ــا، بح ــکل م ــن مش ــت: مهم تری ــن 94 گف ــم اربعی ــکات مراس مش
صــورت گرفتــه اســت متأســفانه اعتبــارات الزم از جانــب اورژانــس کشــور تخصیــص نیافتــه اســت. الزم اســت کــه اورژانــس کشــور 

بــا ابــاغ بــه دانشــگاه های علــوم پزشــکی، مســئله تأمیــن اعتبــارات الزم را از دانشــگاه بــه مراکــز حــوادث تســهیل نمایــد.
رفائــی آمادگــی نیروهــای خــود را بــرای مراســم اربعیــن 95 خــوب ارزیابــی کــرد و ادامــه داد: آمادگــی مــا از ابتــدای مهرمــاه 
شروع شــده اســت. نیروهایمــان را حتــی بــرای اعــزام بــه خــاک عــراق ســاماندهی کرده ایــم و مشــکلی از جهــت نیــروی انســانی 

نداریــم.
رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی لرســتان، نزدیکــی اورژانــس لرســتان بــه مــرز مهــران را نقطــه مثبتــی 
دانســته و اظهــار داشــت: در ســال 94 بــا توجــه بــه نزدیکــی فاصلــه، تعویــض شــیفت نیروهــا را در بازه هــای 3 روزه انجــام دادیــم 

کــه تأثیــرات مثبتــی داشــت و در اربعیــن 95 نیــز همیــن برنامــه را خواهیــم داشــت.
رفائــی در پایــان بــه همــکاری اورژانــس لرســتان بــا واحدهــای بهــداری ســپاه و هال احمــر اشــاره کرده و گفــت: طبــق درخواســت 
ــه مــردم شــریف  ــم خدمات رســانی ب ــن ارگان هــا داشــته ایم امیدواری ــه نیــروی انســانی و تأمیــن دارو از ای همــکاری کــه در زمین

مطلــوب و درخــور شــأن آنــان باشــد.

150 دســتگاه آمبوالنــس، قریــب بــه 500 نفــر 
ــس  ــوس آمبوالن ــتگاه اتوب ــس، 15 دس ــین اورژان تکنس
ــک  ــه ی ــه منتهــی می شــود ب ــد بالگــرد ک ــک فرون و ی
عــدد قابل توجــه: 286 هــزار و 475... و ایــن عــدد 
خدمــات  کل  جمــع  از  اســت  عبــارت  قابل توجــه 
 .94 اربعیــن  مراســم  در  گرفتــه  صــورت  درمانــی 
جماتــی کــه از چشــم شــما گذشــت را می تــوان 
ــود؛  ــگاه ب ــک ن ــن 94 در ی ــف اربعی ــه تعری ــت ک گف
ــات  ــن عملی ــه مهم تری ــن را ب ــه مراســم اربعی آنچــه ک
پیش بیمارســتانی  اورژانــس  بــرای  فرا منطقــه ای 
ــرایط  ــه ای از ش ــن مجموع ــت. اربعی ــرده اس ــل ک تبدی
از: حجــم عظیــم  پیچیــده اســت کــه عبارت انــد 
ــای شــخصی  ــاالی خودروه ــردد ب ــت انســانی، ت جمعی
ــوردار  ــت الزم برخ ــه از امنی ــایه ای ک ــی، همس و عموم
ــور  ــرای عب ــه زیرســاخت های الزم ب ــرزی ک نیســت، م
ــی  ــازه زمان ــن ب ــانی در ای ــت انس ــم جمعی ــیل عظی س
فشــرده را نــدارد و مردمــی کــه شــور حســینی آنــان را 
از خــود جــدا کــرده اســت و رســیدن بــه ارض مقــدس 
کربــا را بــه هــر بهایــی خواســتارند. همــه این هــا یعنی 
ــی ســخت  ــس پیش بیمارســتانی را آزمون ــه اورژان این ک
ــه  ــم ک ــرأت بگویی ــم به ج ــاال می توانی ــت و ح درراه اس
ــرده  ــت ک ــته ثاب ــال گذش ــد س ــس 115 در چن اورژان
ــرون  ــاالنه بی ــون س ــن آزم ــپید از ای ــه روس ــت ک اس

ــده اســت. آم
مهم ترین مشکات اربعین 94

شــاید بتــوان مهم تریــن مشــکل در اربعیــن 94 
ــق  ــن مناط ــاخت های الزم در ای ــود زیرس ــدم وج را ع
مــرزی دانســت. نــه مــرز مهــران کــه پذیــرای بیشــترین 
جمعیــت اســت و نــه مــرز چزابــه و شــلمچه، هیچ کــدام 
از زیرســاخت های الزم برخــوردار نیســتند. هرچنــد 
ــق  ــن مناط ــت ای ــذرد وضعی ــه می گ ــال ک ــه هرس ک
رو بــه بهبــود اســت امــا در یــک کام بایــد گفــت کــه 
ــود. ــه می ش ــئله خاص ــن مس ــکات در همی ــی مش تمام

اسکان و تغذیه تکنسین ها، حداقل رفاهی الزم
در ایــن گــزارش تحلیلــی بیشــتر ســعی مان بــر ایــن 
اســت کــه بــه بررســی مشــکات تکنســین ها بپردازیــم 
ــئولین  ــد از مس ــین ها را بای ــکات تکنس ــه مش و البت
ــه در  ــت ک ــوان گف ــاید بت ــرد. ش ــؤال ک ــس س اورژان

اربعیــن 94 بیشــترین مشــکات نیروهــا در بحــث 
اســکان و تغذیــه مناســب خاصه شــده بــود. ایــن 
مســئله در برابــر مشــکات فنــی در طــی عملیات هــای 
ــا  ــود! ام ــچ ب ــان هی ــال مصدوم ــان و انتق ســنگین درم
وقتــی حداقــل رفاهــی الزم بــرای 500 نفــر تکنســین 
عملیاتــی فراهــم نشــود ایــن مســئله بزرگ تریــن 
آن  ســختی های  کــه  طــوری  می شــود!  معضــل 

ــد! ــم نمی آی ــه چش ــنگین ب ــات س عملی
نقش اورژانس کشور کلیدی و مهم است

فنی-عملیاتــی  معــاون  ســرور،  محمــد  دکتــر 
ــات  ــک عملی ــماره ی ــرد ش ــد م ــور را بای ــس کش اورژان
ــی اش  ــز مدیریت ــا می ــه ب ــری ک ــت. مدی ــن دانس اربعی
فضــای  در  بیشــتر  را  او  و  نــدارد  خوبــی  میانــه 
معتقــد  ســرور  دکتــر  جســت.  بایــد  عملیات هــا 
ــاز  ــس، پاســخگوی نی ــی اورژان اســت کــه ســاختار فعل
ســنگین عملیات هــای اربعیــن نیســت. همگــن نبــودن 
نیروهایــی کــه در یــک منطقــه جمــع می شــوند، یکــی 
نبــودن کــد بی ســیم ها و مختــل شــدن ارتباطــات 
رادیویــی مجموعــه ای از مشــکات را رقــم می زنــد کــه 
هدایــت و راهبــری آمبوالنس هــا را دچــار اختــال 
ــس  ــدن اورژان ــازمان ش ــد س ــان معتقدن ــد. ایش می کن

ــت. ــکل اس ــن مش ــرای ای ــی ب ــی اساس راه حل
عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو!

ــوص  ــرور و در خص ــر س ــا دکت ــه ب ــی ک در گفتگوی
ایشــان  داشــتیم،   94 اربعیــن  مراســم  مشــکات 
ــه  ــرادات کار پرداخت ــه ای ــط ب ــه فق ــت ک ــرار داش اص
ــر  ــز منعکــس شــود. دکت نشــود بلکــه محاســن کار نی
ســرور می گویــد: اورژانــس کشــور، دبیــر کمیتــه 
در  و  اســت  اربعیــن  مراســم  درمــان  و  بهداشــت 
ــه  ــه ب ــی ک ــتی و درمان ــی بهداش ــام نیروهای ــان تم می
ــین های  ــد تکنس ــن می آین ــه اربعی ــی ب ــای منته مرزه
اورژانــس، هماهنگ تریــن نیروهــا هســتند. لبــاس 
مشــترک،  زبــان  واحــد،  فرهنگ ســازمانی  واحــد، 
یکدیگــر  بــه  شــبیه  و  هم شــکل  آمبوالنس هــای 
اورژانــس  تــا  می کنــد  کمــک  این هــا  همــه   ... و 
ــخت ترین کار را  ــه س ــم اینک ــتانی علی رغ پیش بیمارس
دارد، بهتریــن عملکــرد را داشــته باشــد. اینکــه تعــداد 
ــکان  ــک م ــاه در ی ــی کوت ــس را درزمان ــادی آمبوالن زی

تعریف نشــده،  و  تحــت شــرایطی ســخت  کوچــک 
ــا  ــراد ب ــن اف ــان ای ــن زم ــی و در کم تری ــگ کن هماهن
یکدیگــر بــرای انجــام یــک مأموریــت ســنگین درمــان 
و انتقــال تعــداد زیــادی مصــدوم متحــد شــوند؛ واقعــاً 

ــکر دارد. ــای تش ج
بیمارســتانی  اورژانــس  تجهیــز  از  دکتــر ســرور 
ــی را  ــور توجه ــای درخ ــز حرف ه ــرزی نی ــهرهای م ش
بیــان کــرد. اینکــه در ایام اربعیــن، اورژانس بیمارســتانی 
مهــران و دیگــر شــهرهای مــرزی از جهــت تجهیــزات 
ــز  ــادی مجه ــت ع ــر ظرفی ــا 4 براب ــروی انســانی ت و نی

یوســف علیپوریــان، مســئول روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی فســا گفــت: بــه مناســبت تاســوعا و عاشــورای حســینی، کارکنــان اورژانــس 
بــا اســتقرار در محــل تجمــع هیئت هــای مذهبــی، خدمــات امــدادی و درمانــی بــه عــزاداران ارائــه نمودنــد. علیپوریــان افــزود: اورژانــس فســا جهــت پوشــش امــدادی مراســم 
بزرگ تریــن تعزیــه میدانــی کشــور کــه روز جمعــه، 23 مهرمــاه برگــزار شــد از یــک دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس و دو دســتگاه آمبوالنــس بــا همراهــی ده نفــر تکنســین 

فوریت هــای پزشــکی اســتفاده نمــود.
ــد. از ایــن تعــداد  وی در ادامــه بیــان کــرد: کارشناســان ایــن مرکــز طــی هفتــه گذشــته از 95/7/17 لغایــت 95/7/23 تعــداد 342 مأموریــت اورژانســی انجــام داده ان

ــا می باشــد. ــایر حــوادث و فوریت ه ــورد س ــی– تنفســی و 160 م ــاران قلب ــت بیم ــاده ای،112 مأموری ــات شــهری و ج ــه تصادف ــوط ب ــت مرب ــت 70 مأموری مأموری

ــوض  ــم ع ــهر ه ــوای ش ــال و ه ــد ح ــه از راه می رس ــرم ک مح
می شــود  برپــا  تکیه هــا  شــهرها  کنــار  و  گوشــه  در  می شــود؛ 
ســر  پشــت  یکی یکــی  را  کوچه هــا  عــزاداری،  دســته های  و 
ــان  ــه، کار و زندگی ش ــیم هم ــه می رس ــورا ک ــه عاش ــد. ب می گذارن
ــتند  ــور نداش ــر آن روز را حض ــد اگ ــا بگوین ــد ت ــد و می رون می گذارن
امــا هنــوز بــرای جانبــازی و عشــق بــه حســین )ع( حاضرنــد همــه 
ــراز  ــش را اب ــی ارادت ــه طریق ــس ب ــد و هرک ــدا کنن ــان را ف چیزش
می کنــد؛ تکنســین های اورژانــس نیــز بــا حضورشــان در ایــن 
مراســم حتــی خــارج از نوبــت کاری و کمــک بــه عــزاداران حســینی 

لبیــک می گوینــد.
روز دوشــنبه 19 مهرمــاه بــود کــه دکتــر پیــر حســین کولیونــد، 
رئیــس اورژانــس کشــور از آماده بــاش نیروهــای اورژانــس خبــر داد و 
گفــت: ایــام تاســوعا و عاشــورا از روزهایــی هســتند کــه بــرای کاهــش 
ــن  ــر ای ــت. ب ــت اس ــت جمعی ــد مدیری ــارت ها نیازمن ــزان خس می
اســاس اورژانــس کشــور نیــز در ایــن حــوزه آمادگــی دارد کــه وظیفــه 
ــکی  ــتی و پزش ــدادی، بهداش ــی ام ــتای خدمت ده ــود را در راس خ
درمانــی بــه مــردم انجــام دهــد. وی بابیــان اینکــه در ایــن ایــام 20 
ــتند،  ــاش هس ــت آماده ب ــور در حال ــس در کش ــرد اورژان ــد بالگ فرون
ادامــه داد: شــعاع عملیاتــی هــر یــک از ایــن بالگردهــا 150 کیلومتــر 
ــروی اورژانســی  ــزار و 700 نی ــام 12 ه ــن ای ــن در ای اســت. همچنی
ــزارو500 دســتگاه  ــس، 3ه ــوس آمبوالن ــا حضــور 60 دســتگاه اتوب ب
ــردم در  ــه م ــرای خدمــت ب ــس ب ــس و 40 دســتگاه موتورالن آمبوالن
ــه  ــزود: البت ــاش هســتند. وی اف ــت آماده ب ــی در حال حــوادث احتمال
ــام در  ــن ای ــان ای ــا پای ــس ت ــهری اورژان ــاده ای و ش ــای ج پایگاه ه
ــی در  ــای اورژانس ــن تیم ه ــند و همچنی ــاش می باش ــت آماده ب حال

ــوند. ــتقر می ش ــردد مس ــای پرت ــی و محوره ــای اصل میدان ه
 تهران

حســن عباســی، روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و 
ــش از 60  ــزرگ بی ــران ب ــت: در ته ــران گف ــای پزشــکی ته فوریت ه
نقطــه مهــم و میدان هــای اصلــی  توســط نیروهــای اورژانس، پوشــش 
ــان اینکــه در روزهــای تاســوعا و عاشــورا 70  داده می شــود. وی بابی
دســتگاه آمبوالنــس حضــور دارنــد، تصریــح کــرد: 140 تکنســین او 

ــاش هســتند. عباســی  ــت آماده ب ــا در حال ــا و میدان ه ــس در تکای رژان
ــس  ــتگاه آمبوالن ــز 6 دس ــوعا نی ــداد روز تاس ــاعت 2 بام ــزود: از س اف

ــر عهــده گرفتنــد. پوشــش مراســم بیــت رهبــری را ب
قم

ــتان  ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی
گفــت: اورژانــس قــم در روزهــای تاســوعا و عاشــورای حســینی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــنی ب ــا حس ــام داد. محمدرض ــت انج ــورد مأموری 592 م
فعالیت هــای اورژانــس 115 قــم در ایــن ایــام افــزود: در طــی ایــن دو 
روز 3 هــزار و 305 تمــاس بــا مرکــز اورژانــس قــم برقــرار شــده کــه 
ــه انجــام 591 مأموریــت شــده اســت. از  ایــن تعــداد تمــاس منجــر ب
ایــن تعــداد مأموریــت، 529 مأموریــت شــهری و 62 مورد نیــز جاده ای 
ــان  ــت. وی خاطرنش ــات اس ــهم تصادف ــت س ــه 190 مأموری ــوده ک ب
کــرد: در ایــن دو روز تعــداد 3800 نفــر بــه اتوبوس آمبوالنــس مســتقر 
ــس اطــراف  ــای اورژان ــه )س( و کده در جــوار حــرم حضــرت معصوم
ــد  ــی بوده ان ــد کــه 3100 نفــر از آن هــا عزاداران حــرم مراجعــه کرده ان
کــه بــه اتوبــوس آمبوالنــس اورژانــس 115 قــم مراجعــه نمودنــد کــه 
ایــن حجــم بــاالی مراجعــه کننــده، منجــر بــه 19 مــورد انتقــال بیمــار 

بــه مراکــز درمانــی ســطح شــهر شــد.
اصفهان

مدیــر مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان اعــام 
ــوعا و عاشــورای  ــان در تاس ــتان اصفه ــای پزشــکی اس ــرد: فوریت ه ک
حســینی، در 265 مأموریــت بــه امــداد خواهــان امدادرســانی کردنــد. 
غفــور راســتین افــزود: در ایــن روزهــا، تیم هــای امــدادی فوریت هــای 
پزشــکی طــی 265 مأموریــت کــه شــامل 221 مأموریــت غیرتصادفــی 
و 44 مأموریــت تصادفــی بــه عــزاداران حســینی خدمت رســانی 

کردنــد.

مازندران
ــتان  ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی
ــس در  ــای اورژان ــط نیروه ــت توس ــام 640 مأموری ــدران از انج مازن
ــس، 2  ــتگاه آمبوالن ــتقرار 82 دس ــا اس ــورا ب ــوعا و عاش ــای تاس روزه
دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس و آمادگــی 26 دســتگاه دیگــر خبــر داد. 
ــز  ــک مرک ــام و ی ــز پی ــه مرک ــت: در س ــان داش ــدری بی ــاد مص فره
ارتباطــات اورژانــس مازنــدران، تلفــن درمجمــوع 8265 بــار بــه صــدا 
ــورد بیمــاران  ــه 478 م ــای پزشــکی ب ــد و کارشناســان فوریت ه درآم
ــی  ــات درمان ــی خدم ــن تصادف ــورد مصدومی ــی و 152 م غیرتصادف
اورژانــس ارائــه دادنــد. از مجمــوع مأموریت هــای انجام شــده 333 
مــورد شــهری، 297 مــورد جــاده ای و 10 مــورد انتقــال بیــن مراکــز 

ــود. ــی ب درمان
گیان

ــوادث و  ــت ح ــز مدیری ــس مرک ــدی، رئی ــدی کجی ــد محم حمی
فوریت هــای پزشــکی گیــان در خصــوص عملکــرد مرکــز در تاســوعا 
و عاشــورای حســینی گفــت: تعــداد کل مأموریت هــای مرکــز مدیریــت 
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی گیــان در تاســوعا و عاشــورای 
حســینی 497 مأموریــت بــوده کــه 363 مــورد غیــر ترافیکــی و 134 
مــورد حــوادث ترافیکــی اســت. در ایــن مأموریت هــا تعــداد 292 نفــر 

ــده اند. ــزام ش ــتان اع ــه بیمارس ب
لرستان

ــت حــوادث و فوریت هــای  ــز مدیری ــی، رئیــس مرک حســنعلی رفای
پزشــکی لرســتان گفــت: اورژانــس لرســتان بــا 430 نفــر تکنســین، 58 
پایــگاه شــهری و جــاده ای، 108 دســتگاه آمبوالنــس فعــال،2 دســتگاه 
اتوبــوس آمبوالنــس، 10 دســتگاه موتــور آمبوالنــس، یــک آمبوالنــس 
ــزاداران حســینی  ــت ع ــرد در خدم ــد بالگ ــک فرون ــن و ی ــی درزی ریل

چالش ها و مشکالت مراسم اربعین 94 چه بود؟
اربعین؛ آزمونی برای روسپیدی اورژانس پیش بیمارستانی

گزارشی تحلیلی در باب یک ماه فرصت باقیمانده تا مراسم اربعین 95

اورژانس در تاسوعا و عاشورای حسینی
نگاهی به عملکرد اورژانس در اقصی نقاط ایران در تاسوعا و عاشورا



7صفحه شماره هفدهم| آبان ماه 1395 
 October 2016

افضل زاده، رئیس اورژانس دزفول:
بیمارستان های منتهی به 

خروجی های مرزی تقویت شوند

محمــد  »یک یک پنــج«  گــزارش  بــه 
افضــل زاده، رئیــس مرکــز مدیریــت حوادث 
ــش  ــول پوش ــکی دزف ــای پزش و فوریت ه
ــول  ــن 94 را خــوب و قابل قب مراســم اربعی
ــش  ــن چال ــت: مهم تری ــرد و گف ــی ک ارزیاب
مــا در خدمات دهــی در مراســم اربعیــن 
ــود  ــان ب ــه مصدوم ــی ب ــث دسترس 94 بح
ــکان  ــت، ام ــام جمعی ــل ازدح ــه دلی ــه ب ک
رســیدن بــه مصدومیــن و جابجایــی و 

ــود. ــا بســیار ســخت ب ــال آن ه انتق
افضــل زاده اضافــه کــرد: در چنــد مــورد، 

تصــادف در خــاک عــراق رخ داد کــه مــا بــرای ورود بــه خــاک عــراق و خدمات رســانی مجــوز نداشــتیم 
و ایــن مســئله کار را بــرای مــا ســخت می کــرد. حتــی در یــک مــورد کــه مجبــور بــه اعــزام اتوبــوس 

ــود مجــوز دچــار مشــکالتی شــدیم. ــل نب ــه دلی ــراق شــدیم ب ــه خــاک ع ــس ب آمبوالن
رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی دزفــول ضمــن تشــکر از زحمــات مدیریــت 
اورژانــس کشــور اظهــار داشــت: علی رغــم زحمــات زیــادی کــه همــکاران اورژانــس کشــور متحمــل 
شــدند امــا نیازمنــد حمایت هــای بیشــتری در خصــوص پشــتیبانی فنــی و رفاهــی از جانــب اورژانــس 

کشــور هســتیم.
افضــل زاده وجــود یــک بیمارســتان صحرایــی مجهــز و تقویــت بیمارســتان های منتهــی بــه 
خروجی هــای مــرزی را امــری ضــروری دانســت و بیــان کــرد: الزم اســت کــه تجهیــزات و ســامانه های 
ــه  ــروز فاجع ــته در صــورت ب ــال های گذش ــا در س ــه م ــرا ک ــود زی ــت بیشــتری ش ــا تقوی ــی م درمان

ــتیم. ــخگویی الزم را نداش ــی پاس )catastrophe( توانای

دکتر میرخشتی، رئیس قطب
 جنوب غرب:

جایگاه اورژانس در میان 
دستگاه های اجرایی، مطلوب 

نیست
شــهیار  »یک یک پنــج«  گــزارش  بــه 
و  خوزســتان  اورژانــس  رئیــس  میرخشــتی، 
خصــوص  در  کشــور  غــرب  جنــوب  قطــب 
معضــالت و مشــکالت مراســم اربعیــن 94 گفــت: 
در  اورژانــس  جایــگاه  اجرایــی،  دســتگاه های 
بحــث بهداشــت و درمــان را نشــناخته انــد و الزم 
اســت کــه ایــن دســتگاه ها از تهــران و از طریــق 
ــرا کــه  مدیریــت مرکزی شــان توجیــه شــوند؛ زی

ــتند. ــن هس ــم اربعی ــتادهای مراس ــان در س ــت و درم ــروه بهداش ــس کارگ ــکی، رئی ــوم پزش ــگاه های عل دانش
ــه از ناهماهنگــی دســتگاه های اجرایــی ادامــه داد: علی رغــم جلســاتی  میرخشــتی ضمــن اظهــار گالی
کــه انجــام می شــود در عمــل ناهماهنگــی بیــن ارگان هــای مختلــف زیــاد اســت کــه شــاید یکــی از دالیــل 

ایــن ناهماهنگی هــا، وجــود مشــکالت زیرســاختی و ازدحــام بیش ازحــد جمعیــت اســت.
رئیــس اورژانــس قطــب جنــوب غــرب کشــور از نبــود متولــی اصلــی در امــور درمانــی ســخن گفــت 
و ادامــه داد: در بحــث درمــان، نیازمنــد آن هســتیم کــه یــک ارگان اصلــی متکلــم وحــده باشــد و دیگــر 

ارگان هــا در امــور درمانــی تابــع او باشــند کــه متأســفانه در عمــل شــاهد ایــن مســئله نیســتیم.
ــوان مراســم  ــر اســت و می ت ــی بهت ــرز شــلمچه زیرســاخت ها خیل ــت: در م ــان گف میرخشــتی در پای
اربعیــن را بهتــر اداره نمــود امــا مــرز چزابــه را فاقــد امکانــات زیرســاختی مناســب دانســت کــه نیازمنــد 
ــس را از  ــرای اورژان ــور ب ــرز مذک ــی مناســب در دو م ــود فضــای فیزیک ــت بیشــتر اســت. ایشــان نب تقوی
مشــکالت اساســی برشــمرد و گفــت: متأســفانه فضاهــای مناســب و مجهــز بــه دیگــر ارگان هــای اجرایــی 

می شــود. داده 

دکتر مقام، رئیس اورژانس آبادان:
برنامه عملیاتی مراسم اربعین را تدوین کرده ایم

بــه گــزارش »یک یک پنــج« شــهرام مقــام، رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی آبــادان در توضیــح اقدامــات صــورت 
گرفتــه در مراســم اربعیــن 94 گفــت: طــی هماهنگــی انجام شــده بــا مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی جندی شــاپور اهــواز 

برنامــه عملیاتــی )Action Plan( خــود را تدویــن کرده ایــم.
مقــام اهــم ایــن برنامــه عملیاتــی را اســتفاده از بالگــرد، راه انــدازی پســت فرماندهــی حادثــه در محــل مــرز بین المللــی شــلمچه و اســتقرار 

آمبوالنس هــای خــود در مســیرهای منتهــی بــه مــرز شــلمچه برشــمرد.
رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی آبــادان از دایــر نمودن درمانگاه ســرپایی و اســتقرار پزشــک و پرســتار در مســیرهای 
منتهــی بــه مــرز شــلمچه ســخن گفــت و از خدمــات ارائه شــده بــه زائریــن در خصــوص دارو و دیگــر تجهیــزات، توضیحاتــی را داد. ایشــان 

همچنیــن پخــش پمفلت هــای آموزشــی در بیــن زائریــن جهــت افزایــش اطاعــات مــردم شــریف را از دیگــر اقدامــات ایــن مرکــز برشــمرد.
ایشــان پاییــن بــودن جایــگاه اورژانــس و کارگــروه بهداشــت و درمــان در جلســات مرتبــط بــا اربعیــن کــه بــا حضــور کلیــه دســتگاه های 
ــات  ــاء خدم ــای اساســی در ارتق ــن مســئله یکــی از راه حل ه ــزار می شــود را از مشــکات اساســی دانســته و حــل شــدن ای ــی برگ اجرای

بهداشــت و درمــان بیــان کــرد.
رئیس اورژانس آبادان در پایان برگزاری جلسات منظم و روزانه جهت مرتفع نمودن نواقص و بررسی عملکرد

خدمات رسانی در طول ایام اربعین حسینی را از دیگر راه کارهای موجود برشمرد.

تعریف نشــده،  و  تحــت شــرایطی ســخت  کوچــک 
ــا  ــراد ب ــن اف ــان ای ــن زم ــی و در کم تری ــگ کن هماهن
یکدیگــر بــرای انجــام یــک مأموریــت ســنگین درمــان 
و انتقــال تعــداد زیــادی مصــدوم متحــد شــوند؛ واقعــاً 

ــکر دارد. ــای تش ج
بیمارســتانی  اورژانــس  تجهیــز  از  دکتــر ســرور 
ــی را  ــور توجه ــای درخ ــز حرف ه ــرزی نی ــهرهای م ش
بیــان کــرد. اینکــه در ایام اربعیــن، اورژانس بیمارســتانی 
مهــران و دیگــر شــهرهای مــرزی از جهــت تجهیــزات 
ــز  ــادی مجه ــت ع ــر ظرفی ــا 4 براب ــروی انســانی ت و نی

ــا  ــرای آن ه ــی ب ــزات تخصص ــات و تجهی ــده و امکان ش
ــای  ــای بخش ه ــزات و نیروه ــود. از تجهی ــم می ش فراه
مراقبــت ویــژه گرفتــه تــا تجهیــزات و نیروهــای فشــار 
منفــی کار در مباحــث بیوتروریســم. البتــه تمرکــز 
بــه  مصدومیــن  انتقــال  روی  بــر  بهداشــت  وزارت 
ــس  ــت اورژان ــا تقوی ــر اســت ام ــی مجهزت ــز درمان مراک
ــرار دارد. ــتور کار ق ــز در دس ــرزی نی ــتان های م بیمارس

اورژانس ایام، نوک پیکان این کمان است
ــه  ــن ب ــم اربعی ــار مراس ــه ب ــم ک ــم بگویی نمی توانی
ــور  ــر کش ــه از سراس ــرا ک ــت، زی ــهر اس ــدام ش روی ک

تکنســین های اورژانــس بســیج شــده و اعــزام می شــوند 
ــی و اساســی را دارد.  ــام نقشــی حیات ــس ای ــا اورژان ام
ــه  ــن را ب ــن اربعی ــردد زائری ــترین ت ــران، بیش ــرز مه م
دوش می کشــد و اورژانــس ایــام ماننــد نــوک پیــکان 

ایــن کمــان اســت.
دکتــر صیدنــور علیمــرادی مدتــی کمتــر از ســه مــاه 
اســت کــه ســکان اورژانــس ایــام را در دســت گرفتــه 
ــه ســی دقیقه ای  ــک ب ــی نزدی اســت. در گفتگــوی تلفن
کــه بــا ایــن مدیــر کاربلــد داشــتیم، کارهــا و اقداماتــی 
را برشــمرد کــه در بــازه زمانــی کمتــر از دو مــاه انجــام 
ــم کار در  ــن حج ــه ای ــود ک ــی نب ــود و باورکردن داده ب

ــان کــم انجام شــده اســت. ــن زم ای
ــکان  ــه اس ــی داد ک ــول قطع ــرادی ق ــر علیم دکت
و تغذیــه کلیــه تکنســین ها بــه نحــوی اساســی و 
ریشــه ای حل شــده اســت. ایشــان اظهــار داشــت 
ــی  کــه: اســکان نیروهــا در شــهر مهــران اعــم از درمان
ــا  ــکان نیروه ــل و اس ــک هت ــاره ی ــا اج ــتی ب و بهداش
ــب  ــگاه مناس ــک خواب ــز ی ــا تجهی ــرزی ب ــه م در پایان
و درخــور شــأن تکنســین ها تأمین شــده اســت. در 
بحــث تغذیــه نیــز تدابیــری اندیشــیده شــده اســت کــه 
ــرا کــه  ــه تــردد نباشــد زی ــرای تأمیــن غــذا نیــازی ب ب
ــدارکات را  ــوده و کار ت ــلوغ ب ــی ش ــای مواصات محوره

می کنــد. ضعیــف 
دکتــر علیمــرادی در خصــوص تســهیل عملیــات نیــز 
مهم تریــن معضــل را شــبکه ارتبــاط رادیویــی دانســت 
و گفــت: بــرای حــل شــدن آن - باوجــود نبــود اعتبــار 
ــات اربعیــن  ــه بی ســیم های مســتقر در عملی الزم- کلی
ــس  ــم. رئی ــل کرده ای ــال تبدی ــه دیجیت ــوگ ب را از آنال
اورژانــس ایــام معتقــد اســت کــه بــا کارهــای صــورت 
گرفتــه، اربعیــن 95 قطعــاً مشــکات و معضــات 

اربعیــن 94 را نخواهــد داشــت.
استان های هم جوار ایام مهم هستند

ــر  ــدود 11 کیلومت ــه ح ــران ک ــرزی مه ــه م از پایان
ــاهده  ــران را مش ــهر مه ــم ش ــران بروی ــمت مه ــه س ب
می کنیــم و ازآنجاکــه حــدود 95 کیلومتــر مســیر 
را طــی کنیــم بــه شــهر ایــام می رســیم. از ایــن 
ــوار  ــتان های هم ج ــه اس ــویم ب ــارج ش ــه خ ــه ک حلق
ــوان  ــاه به عن ــش کرمانش ــویم. نق ــک می ش ــام نزدی ای

اســتان هایی  اســت.  بســیار حیاتــی  قطــب غــرب 
نظیــر همــدان، کردســتان و لرســتان نقشــی حمایتــی 
ــر  ــاوه ب ــتان ها، ع ــن اس ــس ای ــت اورژان ــد. تقوی دارن
اینکــه مســیر تــردد زائریــن را پوشــش می دهــد؛ یــک 
دل گرمــی قــوی بــرای ایــام در مواقــع بــروز ســوانح و 

ــود. ــد ب ــا خواه بحران ه
شلمچه و چزابه را فراموش نکنیم

ــرزی  ــای م ــم خروجی ه ــه بگذری ــران ک ــرز مه از م
شــلمچه و چزابــه خالــی از اهمیــت نیســت. مســئله ای 
ــرب از آن  ــوب غ ــس جن ــوالً مســئوالن اورژان ــه معم ک
گایــه دارنــد زیــرا کــه توجــه و تمرکــز نیروهــا بیشــتر 

بــر روی مــرز مهــران اســت.
ــس قطــب  ــر شــهیار میرخشــتی، رئیــس اورژان دکت
ــود  ــکات خ ــن مش ــور، از مهم تری ــرب کش ــوب غ جن
ــود هماهنگــی بیــن  ــت مراســم اربعیــن را نب در مدیری
ــی  ــب مدیریت ــگاه نامناس ــی و جای ــتگاه های اجرای دس
وی  می دانــد.  دســتگاه ها  ایــن  بیــن  در  اورژانــس 
ــال  ــی فع ــد اســت کــه دیگــر دســتگاه های اجرای معتق
ــه بحــث بهداشــت  ــت الزم ب ــن، اهمی در مراســم اربعی
ــد و  ــت- را نمی دهن ــوص بهداش ــان -علی الخص و درم
الزم اســت کــه ایــن دســتگاه ها توجیــه شــوند. دکتــر 
میرخشــتی معتقــد اســت کــه مــرز شــلمچه بــه دالیــل 
ــرای عبــور زائریــن  زیرســاختی، توانمنــدی بیشــتری ب
داراســت. لــذا ضــروری اســت کــه توجــه مــا بیشــتر بــر 

روی توســعه مــرز شــلمچه باشــد.
خداوند شاهد است و کمک کار

ــات و  ــت. معض ــیار اس ــن بس ــر اربعی ــر س ــث ب بح
ــم  ــه بگویی ــت. اینک ــدنی نیس ــز تمام ش ــکات نی مش
در مراســم اربعیــن 95 تمــام مشــکات ســال گذشــته 
ــا داســتان  ــه نیســت ام ــاً این گون حل شــده اســت؛ قطع
را بایــد از زاویــه ای دیگــر نظــاره کــرد. صحبــت از 
ــری در  ــن و نوک ــم اربعی ــا و مراس ــین )ع( و کرب حس
ــه  ــر چ ــری ه ــًا نوک ــت. اص ــداهلل اس ــتگاه ابا عب دس
ســخت تر باشــد لــذت و بهــره اش بیشــتر اســت. 
ــرای  ــی ب ــری کن ــه نوک ــر از این ک ــاری باالت ــه افتخ چ
ــان  ــرور جوان ــدار س ــه دی ــاده ب ــای پی ــه پ ــی ک زائرین

اهــل بهشــت می رونــد؟!

آمنه اخاقی، روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی گیان، از طرح آشنایی کودکان به مناسبت بازگشایی مدارس با اورژانس 115 
خبر داد و گفت: کارشناسان فوریت های پزشکی به مدارس ابتدایی پسرانه در شهر رشت رفته و کودکان را با اصول کلی فوریت های پزشکی آشنا کردند. وی 
در ادامه افزود: از مباحث مطرح شده در این مدارس می توان به نحوه عملکرد اورژانس 115، عدم مزاحمت برای خطوط اورژانس، آشنایی با عواقب مزاحمت 
خطوط اورژانس، آشنایی با شماره 115، آشنایی با تجهیزات داخل آمبوالنس، نحوه برخورد با کودکی که دچار خون دماغ شده، نحوه برخورد با فردی که در 
حال تشنج است و ... که همگی با زبان قابل درک برای کودکان ابتدایی صورت پذیرفت. کارشناسان مجرب فوریت های پزشکی که در این طرح، نقش فعال 

داشتند ساجد بخشی، علیرضا فیض ثابت و عباس قربانی بودند.

مازندران
ــتان  ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی
ــس در  ــای اورژان ــط نیروه ــت توس ــام 640 مأموری ــدران از انج مازن
ــس، 2  ــتگاه آمبوالن ــتقرار 82 دس ــا اس ــورا ب ــوعا و عاش ــای تاس روزه
دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس و آمادگــی 26 دســتگاه دیگــر خبــر داد. 
ــز  ــک مرک ــام و ی ــز پی ــه مرک ــت: در س ــان داش ــدری بی ــاد مص فره
ارتباطــات اورژانــس مازنــدران، تلفــن درمجمــوع 8265 بــار بــه صــدا 
ــورد بیمــاران  ــه 478 م ــای پزشــکی ب ــد و کارشناســان فوریت ه درآم
ــی  ــات درمان ــی خدم ــن تصادف ــورد مصدومی ــی و 152 م غیرتصادف
اورژانــس ارائــه دادنــد. از مجمــوع مأموریت هــای انجام شــده 333 
مــورد شــهری، 297 مــورد جــاده ای و 10 مــورد انتقــال بیــن مراکــز 

ــود. ــی ب درمان
گیان

ــوادث و  ــت ح ــز مدیری ــس مرک ــدی، رئی ــدی کجی ــد محم حمی
فوریت هــای پزشــکی گیــان در خصــوص عملکــرد مرکــز در تاســوعا 
و عاشــورای حســینی گفــت: تعــداد کل مأموریت هــای مرکــز مدیریــت 
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی گیــان در تاســوعا و عاشــورای 
حســینی 497 مأموریــت بــوده کــه 363 مــورد غیــر ترافیکــی و 134 
مــورد حــوادث ترافیکــی اســت. در ایــن مأموریت هــا تعــداد 292 نفــر 

ــده اند. ــزام ش ــتان اع ــه بیمارس ب
لرستان

ــت حــوادث و فوریت هــای  ــز مدیری ــی، رئیــس مرک حســنعلی رفای
پزشــکی لرســتان گفــت: اورژانــس لرســتان بــا 430 نفــر تکنســین، 58 
پایــگاه شــهری و جــاده ای، 108 دســتگاه آمبوالنــس فعــال،2 دســتگاه 
اتوبــوس آمبوالنــس، 10 دســتگاه موتــور آمبوالنــس، یــک آمبوالنــس 
ــزاداران حســینی  ــت ع ــرد در خدم ــد بالگ ــک فرون ــن و ی ــی درزی ریل

ــورد  ــد. کل مأموریت هــای انجام شــده در ســطح اســتان 259 م بودن
بــوده کــه 207 مــورد شــهری و 52 مــورد جــاده ای بــوده اســت.

کرمان
و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  رئیــس  صابــری،  ســیدمحمد 
فوریت هــای پزشــکی کرمــان در خصــوص عملکــرد مرکــز در تاســوعا 
و عاشــورای حســینی گفــت: تعــداد کل مأموریت هــا 599 مأموریــت 
بــوده کــه 342 مــورد مأموریــت شــهری و 257 مــورد جــاده ای بــوده 

ــه حــوادث ترافیکــی اســت. ــوط ب ــورد مرب کــه تعــداد 113 م
اهواز

اقدامــی  در  جندی شــاپور  دانشــگاه  پزشــکی  فوریت هــای 
ــه  ــز ب ــاده مجه ــره پی ــای دونف ــزام گروه ه ــه اع ــدام ب ــر اق کم نظی
ــینی  ــزاداران حس ــن ع ــکی در بی ــه پزش ــزات اولی ــتی تجهی کوله پش
ــود.  ــواز نم ــهر اه ــی در ســطح ش ــینه زنی و زنجیرزن ــته های س و دس
ــیدن  ــکان رس ــدم ام ــت و ع ــوه جمعی ــه انب ــه ب ــا توج ــدام ب ــن اق ای
ــوده  ــر ب ــیار مؤث ــانی بس ــرعت خدمات رس ــس در س ــریع آمبوالن س
ــتگاه  ــته ها 2 دس ــیر دس ــلوغ و مس ــر ش ــن در معاب ــت. همچنی اس
اتوبــوس آمبوالنــس، 6 دســتگاه آمبوالنــس و 2 دســتگاه موتورالنــس 
ــورد  ــده 732 م ــام ش ــت انج ــداد کل مأموری ــد. تع ــتقر گردیدن مس
ــاده ای و 389  ــورد آن ج ــت شــهری، 234 م ــه 498 مأموری ــوده ک ب

ــد. ــر ش ــت 402 نف ــث مصدومی ــه باع ــوده ک ــادف ب ــورد تص م
یاسوج

اســتان کهکیلویــه و بویراحمــد بــا 37 پایــگاه شــهری و جــاده ای و 
یــک دســتگاه اتوبــوس و موتــور آمبوالنس در ایام تاســوعا و عاشــورای 
حســینی بــا بیــش از 179 مأموریــت در حــال خدمت رســانی بــه هــم 
ــده  ــه کنن ــورد مراجع ــا 93 م ــام جمع ــن ای ــد. در ای ــتانی ها بودن اس

داشــته و بعــد از کنتــرل و اقدامــات اولیــه، در محــل درمــان شــدند.
خراسان رضوی

مأموریت هــای اورژانــس 115 خراســان رضــوی 1715 مــورد 
بــوده اســت کــه 318 مــورد آن تصادفــی و 1397 مــورد دیگــر غیــر 
ــداد 1169  ــن تع ــهد از ای ــهر مش ــهم ش ــت. س ــوده اس ــی ب تصادف
ــوده  ــی ب ــر تصادف ــی و 1001 غی ــه 168 تصادف ــوده ک ــت ب مأموری

اســت.

چالش ها و مشکالت مراسم اربعین 94 چه بود؟
اربعین؛ آزمونی برای روسپیدی اورژانس پیش بیمارستانی

گزارشی تحلیلی در باب یک ماه فرصت باقیمانده تا مراسم اربعین 95

اورژانس در تاسوعا و عاشورای حسینی
نگاهی به عملکرد اورژانس در اقصی نقاط ایران در تاسوعا و عاشورا



شماره هفدهم | آبان ماه 81395صفحه
October 2016

ــی  ــه تاریخ ــیر رودخان ــه در مس ــتانی ک ــت باس ــهری اس ــل ش زاب
هیرمنــد قــرار دارد؛ برخــاف امــروزه در زمان هــای گذشــته ایــن شــهر 
ــی داشــته اســت.  ــوبات دریای ــار از رس ــر از ســبزه و سرش ــی پ تپه های
شــهر زابــل مرکــز شهرســتان زابــل اســت و حــاال دقیقــاً در مــرز ایــران 
و پاکســتان قــرار دارد کــه به خاطــر شــرایط اقلیمــی خــاص و موقعیــت 
ــه می کنــد. جغرافیایــی اش، مشــکاتی متفــاوت از دیگــر مراکــز را تجرب

ــن  ــای شــن 120 روزه مهم تری ــه ای و طوفان ه ــای منطق درگیری ه
ــر تکنســین های  ــاله گریبانگی ــر روزه و هرس ــه ه ــی هســتند ک اتفاقات
اورژانــس ایــن شــهر می شــود و از همــه مهم تــر میهمانــان ناخوانــده ای 
ــار می شــوند و پناهــی جــز پایگاه هــای  ــا گرفت اســت کــه در طوفان ه

جــاده ای اورژانــس ندارنــد.
معصومــه گلــزاری، مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث 
ــن  ــای ای ــت پایگاه ه ــل در خصــوص وضعی ــای پزشــکی زاب و فوریت ه
مرکــز گفــت: اورژانــس زابــل در کل 19 پایــگاه دارد کــه 16 پایــگاه آن 
جــاده ای، 3 پایــگاه شــهری و یکــی هــم روســتایی اســت. وی همچنین 
بــه افتتــاح 3 پایــگاه در 6 مــاه اخیــر اشــاره کــرده و افــزود: در 6 مــاه 
ــرداری شــد  ــز بهره ب ــک روســتایی نی ــگاه جــاده ای و ی گذشــته دو پای
کــه پایگاه هــای روســتایی بــر اســاس قــرارداد مشــترک بیــن اورژانــس 
ــتند.  ــتقر هس ــت مس ــای بهداش ــل خانه ه ــت در مح ــز بهداش و مراک
الزم بــه ذکــر اســت کــه طبــق برنامه ریــزی و تــا پایــان طــرح تحــول 
ســامت، 16 پایــگاه دیگــر نیــز ســاخته و اضافــه می شــود کــه همگــی 
آن هــا مراحــل اولیــه و ابتدایــی خــود ازجملــه کســب مجــوز و شــروع 

ــد. ــاز نموده ان ســاخت و ســاز را آغ
ــا بیــان اینکــه هیــچ پایگاهــی کــه مســتقر در کانکــس  ــزاری ب گل
باشــد، در ایــن شــهر وجــود نــدارد ادامــه داد: تمامــی پایگاه هــای مــا 
دارای ســاختمان هســتند و خوشــبختانه هیــچ کانکســی نداریــم. اکثــر 
زمین هــای پایگاه هــا از طــرف مــردم منطقــه اهــدا و ســاخته شــده اند. 
در حــال حاضــر 5 پایــگاه آمــاده افتتــاح داریــم کــه متأســفانه بــه دلیل 
نبــود نیــرو تاکنــون نتوانســته ایم از آن هــا بهره بــرداری کنیــم؛ همیــن 
امــر باعــث شــده تــا مــا عــاوه بــر دیگــر مشــکات، بــرای آغــاز بــه کار 

پایگاه هــا از جانــب مــردم نیــز تحــت فشــار قــرار بگیریــم.
روابــط عمومــی اورژانــس زابــل بــه مشــکات ایــن مرکــز نیــز اشــاره 
کــرده و گفــت: مرکــز مــا در نقطــه صفــر مــرزی قــرار دارد و بــه دلیــل 
ــی  ــداد عملیات هــای باالی ــه رخ می دهــد؛ تع ــادی ک ــی زی درگیری های
نیــز داریــم؛ بــه طــوری کــه در مــاه حــدود 2 هــزار مأموریت داشــته ایم 
و ایــن مقــدار بــرای شــهری کوچــک چــون زابــل آمــار زیــادی اســت. از 
آن گذشــته، طوفان هــای 120 روزه عــاوه بــر اینکــه باعــث فرســایش 
ســریع و بیــش از حــد آمبوالنس هــا می گــردد؛ باعــث بــروز تصادفــات 
بی شــماری نیــز می شــوند و حجــم مأموریت هــا در ایــن مواقــع رشــد 

ــده    ای دارند. فزاین
ــای شــن سیســتم های  ــوع طوفان ه ــا وق ــار ب ــر ب ــه وی ه ــه گفت ب
ــد  ــه بای ــد ک ــن می رون ــل از بی ــور کام ــگاه به ط ــا 5 پای ــی 4 ت ارتباط
دوبــاره جایگزیــن شــوند؛ لــذا در ایــن زمان هــا بــه دلیــل بســته شــدن 
جاده هــای مواصــات ، ســرگردانی مســافران و در راه مانــدگان در 
پایگاه هــا اســکان داده می شــوند و طبیعتــاً خســتگی مضاعفــی را 

ــی آورد. ــان م ــه ارمغ ــین ها ب ــرای تکنس ب
ــوادث  ــرای ح ــاری ب ــه اعتب ــون هیچ گون ــد: تاکن ــزاری می گوی گل
غیرمترقبــه و مــوارد بحرانــی اختصــاص داده نشــده اســت؛ درحالی کــه 
ــژه  ــار وی ــص اعتب ــران و تخصی ــت بح ــوله مدیری ــاد س ــه ایج ــاز ب نی

به شــدت احســاس می گــردد.
وی بــه دیگــر مشــکات ایــن مرکــز نیــز اشــاره کــرده و افــزود: بــا 
ــود  ــهر وج ــرداری در ش ــاده بهره ب ــگاه آم ــن پای ــه چندی ــود اینک وج
دارد و تمامــی پایگاه هــا نیــز در ســاختمان مســتقر هســتند امــا خــود 
ــار  ــکی دچ ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــاختمان مرک س
ــات در  ــد ارتباط ــه واح ــت؛ به نحوی ک ــی اس ــای فیزیک ــود فض کمب
حیــاط مرکــز و در کانکــس مســتقر اســت. گذشــته از آن به شــدت بــا 
کمبــود نیــروی ســتادی مواجــه هســتیم، آن چنان کــه هــر نیرویــی 
ــود  ــث می ش ــئله باع ــن مس ــان دارد و همی ــمت هم زم ــن س چندی
کــه نیــرو نتوانــد بــر کار اصلــی خــود تمرکــز کــرده و آن را بــه نحــو 
ــش  ــانی ها کاه ــت خدمت رس ــلماً کیفی ــد و مس ــام ده ــن انج احس

می یابــد.
ــکاتی  ــن مش ــی از مهم تری ــان یک ــه بی ــل ب ــی زاب ــط عموم رواب
ــا آن مواجــه هســتند نیــز پرداختــه و ادامــه  کــه تمامــی پایگاه هــا ب
داد: بــه دلیــل شــرایط جــوی بســیار بــد حاکــم بــر منطقــه؛ تمامــی 
ــه داشــتن آشــیانه و پارکینــگ  ــرم و ضــروری ب ــازی مب ــا نی پایگاه ه
مخصــوص بــرای آمبوالنس هــا دارنــد. بــا اینکــه تکنســین ها همیشــه 
ــا از گرمــا در امــان  ــگاه منتقــل می کننــد ت ــه داخــل پای داروهــا را ب
ــا و  ــودن آب وهــوا، داروه ــه دلیــل مســاعد نب ــاز هــم ب ــا ب باشــند ام
ــوند  ــرف می ش ــل مص ــگ داده و غیرقاب ــر رن ــرعت تغیی ــرم ها به س س

ــد. ــل می نماین ــس تحمی ــز اورژان ــه مرک ــه ای دیگــر را ب و هزین

شــعله های ســرکش و خشــمگین و ســوزان را فــرو 
ــا دنیایــی از دلهــره. همــه روز و شــبت را  می نشــانی ب
ــواده ای،  ــا هیــچ خان ــش، پنجــه در می افکنــی ت ــا آت ب
سرنوشــت های  نبنــدد.  پلــک  بی خانــه  را  شــبی 
ســوخته را بــا ابرهــای عشــق، بــه بهــار پیونــد می زنــی 
و هرکجــا کــه قــدم می گــذاری، امیــد جوانــه می زنــد. 
تــو می توانــی عشــق و امیــد را از زیــر انبوهــی 
از خاکســتر بیــرون بکشــی و آســمان آبــی را بــه 
پنجره هــای دود گرفتــه نشــان دهــی. دســت های تــو، 
ــدت،  ــد و لبخن ــای ناامیدی ان ــن ثانیه ه ــانه آخری نش

ــاره اســت.  ــاز زندگــی و شــروعی دوب آغ
ــت  ــی اس ــی، آتش ــه می شناس ــمنی ک ــا دش تنه
کــه چشــم بــه خاکســتر کــردن خانــه امیــد دیگــران 
ــتی  ــنایی هس ــن آش ــو مهربان تری ــت. ت ــته اس دل بس
کــه بــه یــاری امیدهایــی می شــتابی کــه تــا خاکســتر 
شــدن، زمانــی بیــش، فاصلــه ندارنــد. سرنوشــت 
ــره  ــو گ ــک ت ــت های کوچ ــه دس ــزرگ ب ــای ب خانه ه
خــورده اســت. ثانیــه ای نمی تــوان بــه شــعله های 
ســرکش آتــش اندیشــید؛ وقتی کــه نامــی از تــو 

نباشــد.
خــوب می دانــم کــه هیــچ شــبی، بی دلهــره و 
اضطــراب پشــت ســر نگذاشــته ای. شــب هایت را پــاس 
مــی داری تــا خــواب شــهر، بــه آرامــش بگــذرد. پشــت 

ــزاران  ــو از ه ــان دارد. ت ــش جری ــو آرام ــای ت پلک ه
فرشــته نجــات ایــن شــهرهای دور و نزدیکــی کــه 

ــتی.  ــم هس ــن می شناس م
روزهــای  تــو،  دســت های  بــی کمــک 

گداخته مــان نمی گــذرد، 
ــگام،  ــاق بی هن ــی اتف وقت
قصــد درهــم پیچیــدن 
دارد.  را  زندگی مــان 
می گــذرد  روزهایــت 
فکــر  هیچ چیــز  بــه  و 
نمی کنــی جــز لبخندهای 
ســوخته ای کــه از البه الی 
بیــرون  آتــش  و  دود 
می کشــی. بــه هیــچ چیــز 

ــاد  ــه فری ــی ک ــای ملتمس ــز نگاه ه ــی ج نمی اندیش
می زننــد و جــز تــو هیچ کــس را یــارای کمــک نیســت. 
ــوزی.  ــمع می س ــون ش ــو چ ــد و ت ــت می گذرن روزهای
ــه  ــهر ب ــد. ش ــان می چرخ ــداکاری ات، دهان به ده راز ف
ــه  ــد، ب ــعله می پیچ ــعله در ش ــی ش ــد. وقت ــو می بال ت

ــش. زالل  ــوی آت ــر آن س ــی؛ مگ ــز نمی اندیش هیچ چی
ــی  ــش لحظه های ــت، راز آرام ــت های مهربان دس
اســت کــه شــعله ورند و عصیانگــر، اگــر 
ــر شــقیقه هایت  نباشــی. بزرگ مــرد! دســت ب
خــواب  و  گذاشــته ای 
بــه  می گریــزد.  تــو  از 
ســاعت  عقربه هــای 
خیــره شــده ای و نــگاه 
آن ســوی  می کنــی 
حادثه هایــی را کــه آرزو 
رخ  هیــچ گاه  می کنــی 

ــد. ندهن
 11 ســاعت  حوالــی 
صبــح  دقیقــه   37 و 
روز دوشــنبه، 19 مهرمــاه، جمعــی از آتش نشــانان 
ســه ایســتگاه تهــران، راهــی میــدان قیــام شــدند تــا 
عملیــات نجــات کارگــری کــه در حادثــه ریــزش چــاه 
ــش از  ــد. پی ــرا درآورن ــه اج ــود را ب ــده ب ــوس ش محب
ظهــر بــود کــه ســازمان آتش نشــانی تهــران و خدمــات 

ــه  ــرد ک ــت ک ــی دریاف ــران گزارش ــهر ته ــی ش ایمن
حکایــت از محبــوس شــدن یــک کارگــر در چاهــی در 
مجــاورت متــروی میــدان قیــام داشــت. در محــدوده ای 
ــه  ــن در آن ب ــرات زمی ــز تغیی ــش نی ــه دو روز پی ک
آتش نشــانی گــزارش داده شــده و آتش نشــانان را 
راهــی آنجــا کــرده بــود امــا ایــن بــار ماجــرا متفــاوت 
بــود و محبــوس شــدن یــک کارگــر زیــر تلــی از خاک، 
ــال آن،  ــه در خ ــد زد ک ــات وی را کلی ــات نج عملی
ــرد  ــزش ک ــر شــده ری ــر چــاه حف ــار دیگ متأســفانه ب
ــا  ــد ت ــز بلعی ــانان را نی ــی از آتش نش ــار یک ــن ب و ای
رویــدادی شــوم رقــم بخــورد و »مهــدی حاجــی پــور« 
ــه  ــه ب ــن حادث یکــی از همــکاران آتش نشــانمان در ای
شــهادت برســد. شــهید حاجــی پــور 34 ســال از بهــار 
زندگــی را پشــت ســر گذاشــته بــود و بیســت وپنجمین 

ــت. ــران اس ــانی ته ــهید آتش نش ش
ــهدای  ــر ش ــور و دیگ ــهید حاجی پ ــه ش ــم ب تقدی

آتش نشــان
راز سرشــار  گرفتــه ای. دســتانت،  گــر  از درون 
مــوج  دریــا  چــون  اســت.  جــاری  رودخانه هــای 
می زنــی و در خویــش نمی گنجــی. بلندتــر از شــعله ها 
قــد کشــیده ای. فرامــوش کــرده ای ثانیه هایــت را. 
ــام  ــی روی و تم ــی آوری. م ــاب نم ــاق را ت ــی اتف بی تاب

ــد. ــدا می کنن ــو اقت ــت ت ــه قام ــان، ب ــای جه روده

می روی و تمام رودهای جهان به قامت تو 
اقتدا می کنند

میرشــهاب الدین قوامــی، روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی تهــران گفــت: مراســم اولیــن یــادواره شــهدا و گرامیداشــت مدافعــان حــرم و وطــن، در روز دوشــنبه، 
ــس کشــور،  ــز اورژان ــران مرک ــه پزشــکی، مدی ــژه بســیج جامع ــز وی ــا حضــور رئیــس مرک ــوزش پزشــکی ب ــان و آم ــای امام جــواد )ع( وزارت بهداشــت درم ــاه در ســالن همایش ه پنجــم مهر م
اورژانــس تهــران، پرســنل و نیــز خانواده هــای معــزز شــهدای انقــاب، جنــگ تحمیلــی و مدافعــان حــرم  برگــزار شــد. وی در ادامــه افــزود: در ایــن مراســم از خانــواده شــهدای مدافــع حــرم 
وزارت بهداشــت و اورژانــس تهــران ازجملــه شــهید حمیدرضــا اســداللهی و شــهید محمدحســن قاســمی و دیگــر شــهدای عزیــز بــه همــراه اســرای مدافــع حــرم توســط بســیج جامعــه پزشــکی 

تقدیــر شــد. در اختتامیــه ایــن یــادواره از نفــرات برتــر مســابقات عکاســی، مقالــه و خاطره نویســی در موضــوع مدافعــان حــرم و مدافعــان وطــن نیــز تقدیــر بــه عمــل آمــد.

نیــروی انتظامــی، آتش نشــانی و اورژانــس ســه قطــب اصلــی 
امدادرســانی هســتند و دوشــادوش همدیگــر و در راســتای 
ایمنــی و ســامت مــردم تــاش می کننــد. تکنســین ها و 
آتش نشــان ها خاطــرات مشــترک زیــادی بــا هــم دارنــد، 
ــا و  ــتند؛ دغدغه ه ــم هس ــار ه ــادی را در کن ــای زی عملیات ه
مشکات شــان یکــی اســت و هــر دو بــرای یــک هــدف  تــاش 
ــس را  ــا اورژان ــم رابطــه آتش نشــانی ب ــر بخواهی ــد و اگ می کنن
ــرادران  ــا چــون ب ــه آن ه ــم ک ــم بگویی ــم می توانی ــف کنی تعری
ناتنــی هــم هســتند. در تقویــم رســمی کشــور هفتــم مهرمــاه 
به عنــوان روز آتش نشــانی و ایمنــی معرفــی شــده اســت. 
ــن روز  ــبت ای ــه مناس ــور ب ــس در کش ــز اورژان ــی مراک تمام
ــه  ــن روز را ب ــه و ای ــور یافت ــانی حض ــای آتش نش در پایگاه ه
همکاران شــان تبریــک گفتنــد و از تاش هــای شــبانه روزی 
ــه همیــن  ــد. نشــریه »یک یک پنــج« هــم ب ــان تشــکر نمودن آن
مناســبت گفتگویــی بــا مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی 

ــم. ــه می خوانی ــه در ادام ــت ک ــته اس ــران داش ته
مهنــدس ســعید شــریف زاده اصالتــاً تبریــزی اســت، چندیــن 
ــوری  ــام جمه ــت نظ ــاله اش را در خدم ــر 53 س ــال از عم س
ــی  ــای مختلف ــازمان ها و نهاد ه ــوده و در س ــران ب ــامی ای اس
خدمت رســانی کــرده اســت. در ماه هــای پایانــی ســال 92 هــم 
بــه دعــوت دکتــر قالیبــاف ایــن ســمت خطیــر را می پذیــرد و 
ــغول  ــران مش ــانی ته ــازمان آتش نش ــل س ــوان مدیرعام به عن

ــود. ــت می ش ــه خدم ب
»یک یک پنــج«: آیــا شــما ایــن حرفــه را انتخــاب کردیــد یــا 

اینکــه ایــن کار شــما را انتخــاب نمــود؟
ــام  ــن نظ ــال ها در ای ــن س ــود، م ــرح نب ــاب مط ــث انتخ بح
خدمــت کــرده ام و هــر جــا کــه بگوینــد مــی روم و کار می کنم و 
به عنــوان یــک تکلیــف شــرعی و قانونــی بــه آن نــگاه می کنــم. 
ــد  ــن می کن ــه تعیی ــم ک ــی می دان ــدرات اله ــن را از مق ــن ای م
ــدا  ــق پی ــه توفی ــرد و از اینک ــرار بگی ــا ق ــی و در کج ــه کس چ
ــه واســطه نجــات  ــف شــغلی و ب ــوازای وظای ــه م ــه ب ــردم ک ک
ــم داشــته باشــم؛ خــدا را  ــرای آخرت جــان مــردم، ذخیــره ای ب

ــن پیشــامد بســیار خرســندم. شــاکر هســتم و از ای
ــد؟  ــر داری ــه خاط ــان را ب ــن روز کاری ت ــج«: اولی »یک یک پن

ــد. ــان از آن روز بگویی ــود برایم می ش

معمــوالً نخســتین روز کاری ســخت اســت. اولیــن روز کاری 
ــا حضــور مســئولین ارشــد شــهرداری،  ــه ب ــن جلســه معارف م
شــورای شــهر و مدیــران ارشــد آتش نشــانی بــود. برخــی 
نگاه هــای  نــه. همــه،  هــم  عــده ای  و  مــرا می شــناختند 
ــخص  ــات ش ــن جلس ــوالً در ای ــتند و معم ــؤال برانگیزی داش س
ــد او را  ــی می خواهن ــران به نوع ــرار دارد و دیگ ــه ق ــورد توج م
ــاری در  ــاژ تج ــک پاس ــد ی ــدش گفتن ــند. روز بع ــر بشناس بهت
ــرا  ــی م ــون کس ــم و چ ــه، رفت ــش گرفت ــر آت ــان ولی عص خیاب
نمی شــناخت بــه مــن اجــازه ورود ندادنــد. آن روز تجربــه 
ــوان و  ــا ت ــدم؛ ب ــک دی ــات را از نزدی ــک عملی ــود ی ــی ب خوب
ــا  ــردم ت ــاش ک ــدم و ت ــنا ش ــکاران آش ــداکاری هم ــه ف روحی
ــته  ــوی داش ــه ق ــانی کارنام ــا االن آتش نش ــم؛ ت ــر باش مؤثرت
ــردم از  اســت. در نظرســنجی کــه انجــام شــد 94/9 درصــد م
آن اعــام رضایــت کرده انــد و اولیــن ســازمانی اســت کــه هیــچ 

ــدارد. ــاکی ن ش
ــه و اصــوالً شــغل امــداد و نجــات  »یک یک پنــج«: ایــن حرف
ــه زندگــی داشــته اســت؟  ــگاه شــما ب ــوع ن ــری در ن چــه تأثی
نــگاه مــا ایرانیــان بــه زندگــی همیشــه مثبــت بــوده و تجلــی 
ــال  ــتی در هشــت س ــداکاری و نوع دوس ــار، ف آن به صــورت ایث
ــد.  ــودش می رس ــه اوج خ ــن ب ــم اربعی ــدس و مراس ــاع مق دف
ــک  ــی از نزدی ــت. وقت ــت اس ــا مثب ــاً نگاه ه ــم حتم ــا ه اینج
نجــات یــک شــهروند و خوشــحالی اش را لمــس می کنــی لــذت 
زیــادی دارد و قابــل تعریــف نیســت؛ مثــًا 13 فروردین امســال 
بــود کــه کــودک چهارســاله خانــواده ای کــه بــرای تفریــح بــه 
ــم و  ــود. رفت ــه درون چــاه ســقوط کــرده ب جــاده ورامیــن رفت
ــگار  ــد ان ــی می کردن ــی بی تاب ــادرش خیل ــدر و م ــه پ ــدم ک دی
از دنیــا رفتــه باشــد، خوشــحالی آن هــا وقتــی همــکاران بچــه را 
زنــده بیــرون آوردنــد اصــًا قابــل وصــف نبــود و همیــن باعــث 
ــوده و  ــت ب ــه مثب ــا همیش ــگاه م ــد. ن ــز ش ــا نی ــحالی م خوش
همیشــه هــم تأکیــد داشــته ایم کــه ایثــار و فــداکاری را حفــظ 

کنیــد.
ــرد  ــا دلس ــته و ی ــان خس ــده از کارت ــا ش ــج«: آی »یک یک پن

ــد؟ ــر آنچــه کرده ای ــه ب ــرای غلب شــوید؟ ب
خســتگی جســمانی امــری بدیهــی اســت کــه بــا اســتراحت 
رفــع می شــود. اینجــا خســتگی روح معنــی نــدارد؛ اآلن 

ــد  ــت تمدی ــوند درخواس ــته می ش ــه بازنشس ــا ک ــکاران م هم
بــرای  می شــد  روحشــان خســته  واقعــاً  اگــر  می دهنــد؛ 
ــه  ــد ادام ــه بخواهن ــه اینک ــد ن ــماری می کردن ــن لحظه ش رفت
ــث  ــه باع ــم ک ــان داری ــم در دین م ــند محک ــا دو س ــد. م دهن
ــا  ــا احی ــا فکانم ــن احیاه ــه »و م ــی آی ــت. یک ــی ماس دلگرم
ــه  ــا هم ــد، گوی ــاء کن ــی را احی ــر کــس یک ــاس جمیعا«»ه الن
مــردم را احیــاء کــرده اســت.« )مائــده 32(. دیگــری حدیثــی از 
پیامبــر )ص( کــه می فرمایــد: »هــر کــس خطــر آب و آتــش را 
از گروهــی دور کنــد بهشــت بــر او واجــب می شــود« و این هــا 
ــم. ــش بزنی ــه آب و آت ــه ب ــد ک ــن را وادار می کن ــکاران م هم

ــس  ــما و اورژان ــه کار ش ــه اینک ــه ب ــا توج ــج«: ب »یک یک پن
دو قطــب مهــم امدادرســانی اســت چــه نقــاط مشــترکی بیــن 

ــد؟ ــا می بینی ــود و آن ه خ
ــاده  ــه افت ــی ک ــر اتفاق ــتیم، ه ــر هس ــل همدیگ ــا مکم م
ــس در  ــه اورژان ــم ک ــنهاد داده ای ــم. پیش ــم بوده ای ــار ه در کن
ایســتگاه های مــا مســتقر شــوند کــه در حــال حاضــر هــم 20 
پایــگاه اورژانــس در کنار مــان حضــور دارنــد و ایــن آمادگــی را 
نیــز همچنــان داریــم کــه پایگاه هــای دیگــری نیــز در مجموعــه 
ــر  ــا همدیگ ــل ب ــل کام ــم در تعام ــوند. االن ه ــتقر ش ــا مس م
ــم. ــانی کنی ــم امدادرس ــس نمی توانی ــدون اورژان ــا ب ــتیم. م هس

»یک یک پنــج«: مشــکات مشــترک شــما و اورژانــس در 
ــت؟ چیس

ــدم  ــت، ع ــردد نیس ــل ت ــه قاب ــی ک ــر باریک ــک، معاب ترافی
همــکاری بعضــی از شــهروندان، مزاحمت هــای تلفنــی، راه 
افتــادن ماشــین های شــخصی پشــت ســر خودروهــای امــدادی؛ 
ــان  ــه در زم ــه ک ــی  رواج یافت ــه تازگ ــم ب ــندی ه ــت ناپس حرک
وقــوع یــک حادثــه عــده ای تجمــع کــرده و اقــدام بــه عکاســی 
کاذب  ترافیــک  ایجــاد  باعــث  و  می کننــد  فیلم بــرداری  و 
ــل  ــازی قابل ح ــا فرهنگ س ــکل ب ــن مش ــه ای ــوند. البت می ش
ــد.  ــاد بگیرن ــردم ی ــا م ــود ت ــه ش ــدر گفت ــن ق ــد ای ــت؛ بای اس
ــکاری  ــا هم ــا م ــردم ب ــاق م ــه اتف ــب ب ــت قری ــد اکثری هرچن
ــند. ــاز می باش ــه دردسرس ــتند ک ــی هس ــداد کم ــد و تع دارن

همکاری هــای  بــرای  شــما  ایده هــای  »یک یک پنــج«: 
بهتــر و بیشــتر اورژانــس و آتش نشــانی در آینــده چیســت؟

ــن  ــی بی ــتیم، رقابت ــکاری هس ــی از هم ــطح خوب اآلن در س
مــا نیســت و هیــچ گاه تــوپ را در زمیــن دیگــری شــوت 
ــاش  ــتیم و ت ــران هس ــازمان بح ــو س ــر دو عض ــم، ه نمی کنی
داریــم مشــکات حــل شــود. مــا بایــد باهــم هــم کام شــده و 

ــویم. ــنا ش ــر آش ــای همدیگ ــا فعالیت ه ــتر ب بیش
تکنســین  یــک  کــه  داشــتید  دوســت  »یک یک پنــج«: 
ــت؟ ــه اورژانــس چگونــه اس ــما ب اورژانــس بودیــد؟ نــگاه ش

مــا کمک هــای اولیــه را در طــرح درس هایمــان داریــم، 
بــه  کمک رســانی  و  احیــاء  بایــد  آتش نشــانان  معتقدیــم 
ــم کــه  ــد. اگــر مــن بخواهــم آرزو کن ــاد بگیرن مصدومیــن را ی
تکنســین باشــم بایــد احیــاء را بلــد باشــم، کار درمانــی را یــاد 
بگیــرم البتــه ایــن بــرای همــه شــهروندان نیــاز اســت. دوســتان 
ــا مقدمــات کار مــا آشــنا باشــند تعامــل  اورژانســی هــم اگــر ب

ــود. ــاد می ش ــر ایج بهت
مشــترکتان  همــکاری  از  خاطــره  یــک  »یک یک پنــج«: 

بفرماییــد.
ــرای  ــه ب ــس همیش ــت، اورژان ــره اس ــا خاط ــای م تمام روزه
نجــات مصــدوم بــا اتوبــوس، آمبوالنــس و بالگــرد آمــده و همــه 
این هــا خاطــرات خوبــی هســتند؛ مــا درود می فرســتیم و 
ــا  ــر کســانی کــه مثــل م ــم در براب ــرود می آوری ســر تعظیــم ف

کارشــان مهــم و نجــات جــان مــردم اســت.
بــه  خطــاب  صحبتــی  اگــر  پایــان  در  »یک یک پنــج«: 

بفرماییــد. داریــد  اورژانــس  تکنســین های 
ــتارم  ــا خواس ــرای آن ه ــد ب ــامت را از خداون ــی و س ایمن
آن هــا  از  دارم.  خــوب  آرزوهــای  همکارانــم  بــرای  و 
ــان  ــهروندان و همراه ــی ش ــد برخ ــای تن ــم برخورده می خواه
آســیب دیدگان را تحمــل کننــد و ایــن تحمــل، اجــر و پــاداش 
مضاعفــی دارد. مــا بایــد ســنگ صبــور شــهروندان باشــیم. در 
هــر کجــای ایــن کشــور کــه مشــغول هســتند، هــم به عنــوان 
یــک شــهروند و هــم به عنــوان مدیرعامــل آتش نشــانی از 

ســپاس گذارم. آن هــا 

اورژانس... آتش نشانی... مردان روزهای سخت
گفتگویی خواندنی با مدیرعامل آتش نشانی تهران بزرگ

خدمات اورژانس در نقطه صفر مرزیبه بهانه هفتم مهرماه، روز ملی آتش نشانی و ایمنی
نگاهی به وضعیت پایگاه ها و مشکالت

 اورژانس 115 زابل
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ــروه 56  ــک گ ــا ی ــراه ب ــال 54 هم ــت و در س ــد 1329 اس متول
ــد. در آن  ــان درآم ــکی اصفه ــای پزش ــت فوریت ه ــه خدم ــری، ب نف
زمــان، اســتان اصفهــان پــس از تهــران، دومیــن اســتان کشــور بــود 
ــتگاه  ــا 4 دس ــدا ب ــد. در ابت ــدازی ش ــس 115 در آن راه ان ــه اورژان ک
آمبوالنــس و 3 پایــگاه، کار خــود را آغــاز کردنــد؛ آن روزهــا ســید علی 
خدامــی، مســئول روابــط عمومــی و آمــوزش اورژانــس اصفهــان بــود. 
ــل  ــی تحصی ــکی و بی هوش ــای پزش ــین فوریت ه ــته تکنس در دو رش
ــا  ــه تنه ــد ک ــدری می دان ــه ق ــس را ب ــرده و ســختی های کار اورژان ک
دلیــل مانــدگاری اش در ایــن حــوزه را لطــف خــدا و دعــای خیــر مردم 
ــوان می کنــد. در ســال 1380 از فوریت هــای پزشــکی بازنشســته  عن
ــان  ــود؛ او همچن ــن عرصــه نب ــش در ای ــان خدمت ــن پای ــا ای ــد ام ش
ــر  ــات بهت ــه خدم ــه ارائ ــرای کمــک ب ــت ب دلســوزانه در حــال فعالی
بــه مــردم و مصدومــان اســت. او ســازنده دو وســیله مهــم در دنیــای 
ــزار  پزشــکی اســت؛ تراکشــن اســپیلینت و کاپ ختنــه اطفــال، دو اب
مــورد اســتفاده بســیار مفیــد کــه ســاخت آن هــا توســط وی، کشــور 

ــت. ــرده اس ــاز ک ــیله ها بی نی ــن وس ــا را از واردات ای م
تراکشــن اســپیلینت یــا آتــل کششــی، دســتگاهی کشــویی و قابل 
اســتفاده در ســایزهای مختلــف اســت کــه شکســتگی ســاق یــا ران 
ــا 9 کیلوگــرم، عضــو  را توســط کش هــا، آتــل کــرده و قــادر اســت ت

شکســته را تحــت کشــش قــرار دهــد.
خدامــی در خصــوص ایــن وســیله می گویــد: بنــده در خاورمیانــه 
ــکا و  ــس از آمری ــان، پ ــده تراکشــن هســتم و در جه ــا تولیدکنن تنه
ــد  ــه تولی ــت ک ــر اس ــه قابل ذک ــرار دارم. البت ــوم ق ــا، در رده س ایتالی
ــه  ــه هیچ وج ــاوت دارد و ب ــازده تف ــی آن، ی ــه آمریکای ــا نمون ــده ب بن

ــت. ــرو نیس ــی روب ــع قانون ــا من ــوده و ب ــرداری نب کپی ب
ــی در  ــل کشش ــا آت ــپیلینت ی ــن اس ــده تراکش ــا تولیدکنن تنه
خاورمیانــه گفــت: قیمــت ایــن دســتگاه در کشــور، یک چهــارم قیمــت 
تمــام شــده نمونــه آمریکایــی آن بــا همــان اســتاندارد، مــواد و کیفیت 
اســت و بنــده، بــه ایــن دلیــل کــه نیــاز بــه اســتفاده از تراکشــن را در 
حــوادث، بســیار محســوس دیــدم، اقــدام بــه تولیــد نمونــه داخلــی آن 
کــردم امــا متأســفانه اســتفاده از ایــن وســیله در بــازار پزشــکی کشــور 

مــا متــداول نیســت!
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن وســیله پــس از ثابــت شــدن بــر روی 
پــای مصــدوم و انتقــال وی بــه بیمارســتان، بایــد پــس از ورود او بــه 
اتــاق عمــل و انجــام اقدامــات درمانــی تکمیلــی، از پــای حادثه دیــده 
ــس پیش بیمارســتانی بازگشــت داده  ــدادی اورژان ــه واحــد ام ــاز و ب ب
ــِع  ــاعته، مان ــدت و یک س ــی م ــبتاً طوالن ــه نس ــن وقف ــذا ای ــود. ل ش
ــن، جــای تأســف  ــد می شــود و ای ــزار مفی ــن اب ــه از ای اســتفاده بهین

دارد.
ــتگی های  ــزار در شکس ــن اب ــتفاده از ای ــرد: اس ــد ک ــی تأکی خدام
پــا، چندیــن مزیــت دارد ازجملــه اینکــه ســِر اســتخوان شکســته بــه 
ــد؛ از خونریزی هــای زیــر  ماهیچــه و تانــدون و عضلــه آســیب نمی زن
جلــدی پیشــگیری شــده و بــه دلیــل ثابــت و در حالــت کشــش قــرار 
گرفتــن اســتخوان شکســته، از ورود شــوِک درد بــه مصــدوم جلوگیری 
می شــود و از همــه مهم تــر اینکــه، مصــدوم احســاس می کنــد کاری 

اورژانــس هوایــی بــا تمــام دل شــوره ها و 
اضطراب هایــی کــه دارد خاطــرات خــوش و 
مانــدگاری را نیــز در درون خــود بــه همــراه دارد. 
آخــر همیشــه جایــی بالگــرد بــه پــرواز درمی آیــد 
کــه دیگــر هیــچ راه نجاتــی وجود نداشــته باشــد 
ــه  ــری ک ــن تی ــود آخری ــی می ش ــداد هوای و ام
ــد  ــن امی ــه ای ــود ب ــاب می ش ــا پرت در تاریکی ه
ــر ســر  ــد همچــون فرشــته رحمــت ب ــه بتوان ک
مصدومیــن حادثــه بنشــیند. شــاید اغراق نباشــد 
اگــر بگوییــم آدم هایــی کــه در اورژانــس هوایــی 
کار می کننــد بســیار خــاص و متفــاوت هســتند؛ 
بــه خاطــر شــرایط خاصــی کــه اورژانــس هوایــی 
ــار  ــر ب ــت و ه ــاص اس ــش خ دارد، اضطراب های
ــرواز  ــه پ ــا ب ــمان بی انته ــردی در آس ــه بالگ ک
ــرس و  ــزار ت ــد و آرزو و ه ــزار امی ــد ه درمی آی
ــای  ــر پ ــد. اگ ــدال برمی خیزن ــه ج ــوره ب دل ش
ــس  ــای تکنســین های مشــغول در اورژان حرف ه
حرف هــای  و  داســتان ها  بنشــینی  هوایــی 
زیــادی خواهنــد داشــت. ماجراهایــی کــه شــاید 
آن قــدر ســخت و طاقت فرســا باشــند کــه بــرای 
دیگرانــی کــه از بیــرون نظاره گــر هســتند کامــًا 
غیرواقعــی بــه نظــر برســد؛ ماجراهایــی کــه فقط 
ــاهده  ــوان مش ــینما می ت ــای س ــر روی پرده ه ب
ــا تمــام وجودشــان  کــرد امــا ایــن تکنســین ها ب

ــد. ــس می کنن ــا را لم آن ه
4 هزار و 400 سورتی پرواز!

تهــران اولیــن شــهری بــود کــه در ســال 79 
پایــگاه اورژانــس هوایــی در آن تأســیس شــد. از 
آن زمــان تاکنــون 4 هــزار و 400 ســورتی پــرواز 
ــروح  ــزار و 600 مج ــا 5 ه ــه در آن ه ــته ک داش
ــد  ــده اند. محم ــل ش ــی منتق ــز درمان ــه مراک ب
قــادری، مســئول اورژانــس هوایــی تهــران، 
ــا 13 ســال ســابقه  لیســانس پرســتاری دارد و ب
ــگاه  ــئول پای ــه مس ــت ک ــال اس ــت، دو س خدم
ــن  ــام ای ــده و در تم ــران ش ــی ته ــس هوای اورژان

ــرواز داشــته اســت.  ســال ها 1200 ســورتی پ
ــز و  ــرات ری ــر از خاط ــادری پ ــای ق ــی آق زندگ
درشــتی اســت کــه تک تــک لحظاتش را ســاخته 
اســت. خاطراتــی خــوب و بــد کــه حاال بعضــی  از 
آن هــا را خــوب بــه خاطــر دارد. از او خواســته ایم 
ــه را  ــد و آن چ ــر و رو کن ــش را زی ــه خاطرات ک
کــه در ذهنــش مانــدگار شــده و همیشــه پیــش 
رویــش بــوده را برایمــان بگویــد. در هجــوم 
ــاد  ــه ی ــه را ب ــه، دو حادث خاطــرات روزهــای رفت
مــی آورد؛ خاطراتــی کــه هــر دو بــوی امیــدواری 

ــد. ــاره می دهن ــی دوب و زندگ
اگر امداد هوایی نبود

در یکــی از اتوبان هــای شــهری، تصادفــی 
شــده کــه یــک ماشــین شاســی بلند بــا پرایــدی 
برخــورده کــرده و پرایــد چــپ کــرده بــود 

به طوری کــه جــاده کامــًا مســدود شــده 

ــل  ــاده قف ــان و ج ــادف، اتوب ــر تص و به خاط
ــود.  ــده ب ــود آم ــه وج ــدی ب ــک ب ــده و ترافی ش
ــد  ــک ک ــن ی ــه مصدومی ــک ب ــرای کم ــز ب مرک
ــفانه  ــا متأس ــود ام ــرده ب ــزام ک ــس را اع آمبوالن
آمبوالنــس 20 دقیقــه تمــام را در ترافیــک مانــده 
ــا  ــه م ــع ب ــد. آن موق ــت کاری کن و نمی توانس
ــاالی  ــزام شــدیم و ب ــت شــد و اع ــام مأموری اع
ســر محــل تصــادف نشســتیم. 4 سرنشــین پراید 
ــا  ــای یکــی از آن ه ــود؛ پ ــد ب حالشــان بســیار ب
ــم  ــت ک ــون فرص ــده و چ ــیب دی ــدت آس به ش
بــود پایــش را آتــل بســتیم و ســرم وصــل کردیم 
و بــه بیمارســتان انتقالــش دادیــم بــه ایــن امیــد 
ــد  ــا می توانن ــود و آمبوالنس ه ــاز می ش ــه راه ب ک
ــد از  ــد. بع ــل کنن ــر را منتق ــدوم دیگ آن 3 مص
این کــه بیمــار را تحویــل دادیــم مجــدداً گفتنــد 
بایــد بــه صحنــه برگردیــم چــون هنــوز ترافیــک 

بــاز نشــده و حــال یکــی دیگــر از مصدومــان نیــز 
وخیــم شــده بــود. در ســورتی دوم 3 نفــر دیگــر 
ــه آشــیانه  ــم. وقتــی کــه ب را هــم منتقــل کردی
برگشــتیم دیــدم کــه ترافیــک همچنــان باقــی و 
ــد.  ــده بودن ــا مان ــم در همان ج ــا ه آمبوالنس ه
مســلماً اگــر امــداد هوایــی نبــود ســاعت ها طــول 
ــود  ــاز ش ــد و راه ب ــل بیای ــا جرثقی ــید ت می کش
ــند. ــن برس ــه مصدومی ــد ب ــا بتوانن و آمبوالنس ه

معجزه هایی که دیدنی نیستند
ــم  ــادم اســت کــه در یکــی از اتوبان هــای ق ی
ــد  ــرایط ب ــر ش ــه خاط ــود و ب ــده ب ــی ش تصادف
بیمــاران، اعــزام شــده بودیم. ماشــینی بــا گاردیل 
ــین آن  ــرده و دو سرنش ــور د ک ــاده برخ ــار ج کن
کــه یــک خانــم و آقــا بودنــد به شــدت مصــدوم 
شــده بودنــد. وقتــی آن هــا را بــه بالگــرد انتقــال 
ــه و داد زدن  ــه نال ــرد ب ــروع ک ــم ش ــم خان دادی
کــه بچــه ام را بیاوریــد و مرتــب صدایــش مــی زد 
ــر  ــدا فک ــود، ابت ــچ بچــه ای نب ــا هی ــا در آن ج ام
کردیــم شــاید دارد اشــتباه می کنــد و بــه خاطــر 
ــان  ــده شــوکه شــده و دارد هذی ــه پیش آم حادث
می گویــد امــا زن مــدام بچــه را صــدا مــی زد. مــا 
هــم تســلیم شــدیم و شــروع کردیــم بــه گشــتن 
محــل حادثــه کــه شــاید اثــری از کــودک بیابیم. 
بعــد از چنــد دقیقــه جســتجو در فاصلــه ای دورتر 
ــار،  ــه خ ــک بوت ــاه ی ــادف و در پن ــل تص از مح
ــفید  ــه ای س ــان پارچ ــک اتوب ــان نزدی ــار بیاب کن
ــه خــودش جلــب کــرد؛ کودکــی  توجه مــان را ب
ــی  ــفید در خواب ــای س ــاله درون پارچه ه یک س
ــودک  ــادف ک ــان تص ــا در زم ــه؛ گوی آرام فرورفت
از ماشــین پــرت شــده امــا خوشــبختانه او ســالم 
ــود  ــود و از خــواب شــیرینش هــم مشــخص ب ب
کــه اصــًا متوجــه نشــده کــه چــه اتفاقــی افتاده 
اســت. بــا آن شــدت حادثــه زنــده ماندنــش واقعاً 

معجــزه بــود.

مردی با پروازهای بی شمار!
خاطراتی از 13 سال فعالیت محمد قادری  در اورژانس هوایی تهران

ــح روز  ــه در صب ــای اولی ــی کمک ه ــزاری کاس آموزش ــران از برگ ــکی ته ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــددی، رواب ــد م حام
دوشــنبه 12 مهرمــاه 95، بــراي پرســنل آتش نشــانی ایســتگاه شــماره 100 خبــر داد. مــددی گفــت: ایــن کاس بــا توجــه بــه ارتبــاط تنگاتنــگ نیروهــاي 
ــا کمک هــای اولیــه برگــزار گردیــده اســت. وی در ادامــه افــزود:  ــزوم آشــنایی آتش نشــانان ب ــا پرســنل اورژانــس تهــران در مأموریت هــا و ل ایــن ســازمان ب
آقــای مهــدي بحرینــي از پرســنل پرتــاش ناحیــه غــرب اورژانــس تهــران، بــه عنــوان مــدرس در یــک کارگاه دو ســاعته نــکات مهــم و فراینــد احیــاء را بــراي 
آتش نشــانان تشــریح نمودنــد. مــددی در پایــان بیــان کــرد: در پایــان کاس، پرســنل آتش نشــانی ضمــن تشــکر از زحمــات تکنســین های اورژانــس و مفیــد 

بــودن کاس، درخواســت برگــزاري مرتــب ایــن کاس هــا و کارگاه هــا را داشــتند.

ــوع زندگــی  امــروزه افزایــش جمعیــت، توســعه شــهرها و ن
انســان عصــر مدرنیتــه باعــث رویارویــی بیــن انســان ها 
بیــن  بی پایــان  جدالــی  اســت.  شــده  محیط زیســت  و 
انســان هایی کــه هــرروزه بــه تکنولــوژی جدیــدی دســت 
ــر  ــان کمت ــل زندگی ش ــره مح ــه دای ــی ک ــد و حیوانات می یابن
ــن برخوردهــا منجــر  ــات هــم ای و کمتــر می شــود؛ گاهــی اوق
بــه پایــان یافتــن چندیــن زندگــی می شــود. یکــی از معضاتــی 
کــه چندیــن ســال اســت مراکــز اورژانــس بعضــی از شــهرهای 
ــت را  ــل، جیرف ــهر، زاب ــه ایرانش ــور ازجمل ــرق کش ــوب ش جن
ــه  ــه ب ــت ک ــرگردانی اس ــترهای س ــود ش ــرده وج ــر ک درگی
صــورت شــبانه روزی در جاده هــای شــهری و روســتایی در 
ــا خــود  ــردد هســتند و تصادفــات بی شــماری را نیــز ب حــال ت
ــای  ــوالً فوتی ه ــه معم ــی ک ــد. تصادفات ــان می آورن ــه ارمغ ب
زیــادی دارنــد و صدمــات جســمی جبران ناپذیــری هــم بــرای 

ــد. ــای می گذارن ــوادث برج ــن ح ــدگان ای بازمان
محیط زیست در این زمینه منفعل عمل می کند

ــوب شــرق کشــور،  ــس جن ــار مســئوالن اورژان ــه اظه ــا ب بن
ــازمان  ــب س ــری از جان ــع و مؤث ــه  جام ــچ برنام ــون هی تاکن
محیط زیســت بــرای جلوگیــری از وقــوع ایــن رویدادهــا 
ــرف  ــرح از ط ــه و ط ــن برنام ــا چندی ــه و تنه ــورت نگرفت ص
خــود مراکــز اورژانــس بــه ارگان هــای مربوطــه داده  شــده کــه 

ــد. ــش ده ــا را کاه ــن آماره ــدودی ای ــا ح ــته ت توانس
بیش تریــن ایــن حــوادث در جاده هــای شــهری و روســتایی 
ــی،  ــا ایرندگان ــت. علی رض ــته اس ــوع پیوس ــه وق ــهر ب ایرانش
مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
پزشــکی ایرانشــهر در ایــن مــورد گفــت: تصادفــات با شــترهای 
ســرگردان، معمــوال در فصل هــای خاصــی رخ می دهنــد. 
بعضــی از آن هــا ســاربان دارنــد و عــده ای نیــز شــترهای بیابانی 
ــا می شــوند. وی  ــه در فصــل تابســتان وارد جاده ه هســتند ک
ــن  ــه بیش تری ــد ک ــده می باش ــور عم ــزود: 4 مح ــه اف در ادام
ــی  ــهری و یک ــور آن، ش ــه 3 مح ــد ک ــات را دارن ــار تصادف آم
روســتایی اســت. جاده هــای مواصاتــی ایرانشــهر بــه کرمــان، 
ــه  ــهر ب ــه درگان و ایرانش ــهر ب ــار، ایرانش ــه چابه ــهر ب ایرانش
ــی در خصــوص  جرگــه جــزو ایــن محورهــا هســتند. ایرندگان
تعــداد تلفــات و مشــکات ایــن حــوادث نیــز گفــت: در ســال 
94 برخــورد شــتر بــا خــودرو 37 مــورد بــوده کــه منجــر بــه 
فــوت 12 تــن شــده اســت. از ابتــدای ســال 95 تاکنــون نیــز 
12 مــورد تصــادف داشــته ایم کــه 4 نفــر فــوت و 17 تــن هــم 
ــین ها  ــوال ماش ــات معم ــه تصادف ــدند. در این گون ــدوم ش مص
ــه پاییــن می افتنــد و همیــن  ــا از پرتگاه هــا ب پــرس شــده و ی
ــتر می کنــد. در ایــن جــور  ــیب را بیش ــئله شــدت آس مس
مواقــع هــم بایــد منتظــر هال احمــر و راه ســازی شــویم 
تــا عملیــات رهاســازی را انجــام دهنــد و بعــد مــا کارمــان را 
شــروع کنیــم؛ گذشــته از آن، مــا هیچ گونــه وســایل روشــنایی 
ــا در شــب هــم  ــات کــه عموم ــن جــور تصادف ــم و در ای نداری
ــتفاده  ــین ها اس ــور ماش ــا ن ــتی و ی ــد از چراغ دس رخ می دهن

می کنیــم.
بستن جلیقه دید در شب برای شترها، عملیاتی نبود

بــرای  بــه طرح هایــی کــه  ایرانشــهر  روابــط عمومــی 
کاهــش ایــن تصادفــات اجــرا شــده نیــز اشــاره کــرده و افــزود: 
مهم تریــن طرحــی کــه داده شــد بســتن جلیقــه دیــد در شــب 

بــرای شــترها بــود کــه متأســفانه خیلــی عملیاتــی نشــد چــون 
ــورد  ــب برخ ــا از عق ــی ی ــود یعن ــی ب ــوال طول ــات معم تصادف
ــا  ــکم آن ه ــا روی ش ــی کمربنده ــو ول ــا از جل ــد و ی می کردن
ــس  ــه اورژان ــم ک ــا ه ــر از کاره ــی دیگ ــد. یک ــب می ش نص
ــا  ــود کــه ت ــل ب ــری پیشــنهاد داد طــرح نصــب گاردی ــه تراب ب

ــد. ــل کن ــق عم ــته موف ــدودی توانس ح
اضطراب و دل شوره حین رانندگی

ــن مســئله درگیــر  ــا ای ــل، دومیــن شــهری اســت کــه ب زاب
ــز  ــی مرک ــط عموم ــر رواب ــزاری، مدی ــه گل ــد. معصوم می باش
مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی زابــل در ایــن 
خصــوص گفــت: در ســال گذشــته 15 مــورد حادثــه برخــورد 
ــل- ــای زاب ــات در محوره ــن تصادف ــته ایم. ای ــتر داش ــا ش ب

ــک-  ــدان، هرم ــدان- نهبن ــک، زاه ــوکی- هرم ــدان، کاس زاه
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــدان ص نهبن

ــت:  ــار داش ــوادث اظه ــه ح ــکات این گون ــاره مش وی درب
اثــرات  و  باالســت  انســانی  تلفــات  تصادفــات،  ایــن  در 
ــذارد؛  ــای می گ ــدگان برج ــرای بازمان ــم ب ــری ه جبران ناپذی
ــردد  ــا ت ــن جاده ه ــه در ای ــه همیش ــانی ک ــته کس از آن گذش
ــه  ــد ک ــگی دارن ــراب همیش ــوره و اضط ــک دل ش ــد ی می کنن
ــان  ــرگردان روبه رویش ــتر س ــک ش ــت ی ــن اس ــه ممک هرلحظ
ــود  ــت و خ ــرای دول ــه ب ــم ک ــی ه ــود. هزینه های ــر ش ظاه

مصدومیــن حادثه هــا دارد بســیار باالســت.
شترهای سرگردان ذبح می شوند

ــگیری  ــش و پیش ــرای کاه ــه ب ــی ک ــه طرح های ــزاری ب گل
حــوادث ترافیکــی ایــن چنینــی اجــرا شــده نیــز اشــاره کــرده 
ــن  ــرای ای ــتان ب ــتان و بلوچس ــتان سیس ــزود: در کل اس و اف
مشــکل برنامه ریزی هایــی صــورت گرفتــه ازجملــه ایجــاد 

ــه از حــد  ــک به طوری ک ــای جــاده ای در فواصــل نزدی پایگاه ه
ــوارد  ــه م ــا در این گون ــر اســت ت ــی کمت ــی خیل اســتاندارد مل
ســریع تر اقــدام شــود. ایــن مســئله بــا حضــور نهادهــا و ادارات 
ــته  ــز داش ــی نی ــده و مصوبات ــری ش ــتان پیگی ــه در اس مربوط
ــکان شــترها، پاک گــذاری و  ــا مال کــه ازجملــه آن برخــورد ب
تهیــه گردنبنــد و کمربنــد شــبرنگ بــرای شــترها بــوده اســت. 
عــاوه بــر آن، طبــق مجــوزی کــه از دادســتان دادگاه عمومــی 
ــرگردان و  ــترهای س ــده ش ــب ش ــهر کس ــن ش ــاب ای و انق
بــدون صاحــب در شــهر جمــع آوری و ذبــح شــده و بیــن فقــرا 
ــی  ــز هماهنگی های ــی نی ــروی انتظام ــا نی تقســیم می شــوند. ب

صــورت گرفتــه کــه مالــکان شــترها شناســایی شــوند.
جیرفت در کنترل این معضل تا حدی موفق بوده است

ــدی  ــا چن ــه ت ــت ک ــهرهایی اس ــی از ش ــز یک ــت نی جیرف
قبــل دچــار ایــن معضــل بــوده اســت امــا بــر اســاس اقدامــات 
ــر  ــه صف ــک ب ــار را نزدی ــن آم ــته ای ــه، توانس ــورت گرفت ص
ــت  ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــری، رواب ــد نصی ــاند. حمی برس
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی جیرفــت در ایــن بــاره گفــت: 
ــهرهای  ــامل ش ــه ش ــان ک ــوب کرم ــیع در جن ــه ای وس منطق
رودبــار و قلــع گنــج می باشــد؛ ســال ها بــا ایــن مشــکل 
دســت وپنجه نــرم می کردنــد امــا در ســال های اخیــر بــا 
ــا اداره راه  اقداماتــی کــه صــورت گرفــت ازجملــه هماهنگــی ب
و ترابــری بــرای نصــب گاردیــل و نصــب تابلوهایــی در مســیر 
ــرای اطــاع راننده هــا از وجــود شــتر در جاده هــا کــه  ــردد ب ت
ــد  ــش یاب ــور چشــم گیری کاه ــوادث به ط ــن ح ــد ای ــث ش باع
به نحوی کــه در ســال اخیــر تنهــا یــک مــورد حادثــه برخــورد 

ــته ایم. ــتر داش ــا ش ــین ب ماش

شترهای سرگردان، عاملی مؤثر در افزایش تصادفات
جاده های جنوب شرق کشور، اسیر شترهای سرگردان

تنها تولیدکننده آتل کششی در خاورمیانه
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شــهر  دیوارهــای  و  کوچه هــا 
خاطــر  بــه  خــوب  را  تــو  هنــوز 
ــا  ــت را، غصه ه ــدم زدن های ــد؛ ق دارن
کــه  روزهایــی  را،  شــادی هایت  و 
ــر  ــت س ــا را پش ــیمه خیابان ه سراس
فرصــت  مبــادا  تــا  می گذاشــتی 
از دســت بــرود و چــراغ خانــه ای 
از  روزهــا  حــاال  شــود.  خامــوش 
شــب  آن  از  می گــذرد.  رفتنــت 
ــد و ســپس  ــو را بلعی ــه ت ــیاهی ک س
دیــوار  و  در  بــر  عــزا  پارچه هــای 
ــه ات نشســت. آســمان، آن شــب  خان
ــه  ــر دارد وقتی ک ــه خاط ــوب ب را خ
تــا  می رفتــی  همیشــه  چــون 
زندگی بخــش باشــی؛ غافــل از اینکــه 
ایــن بــار بایــد جانــت را نیــز بگــذاری 
ــروی. وقتــی کــه رفتــی همــه در  و ب
ــزاران  ــت گریســتند و ه ــدوه نبودن ان
ــا  ــار از خــود پرســیدند کــه حــاال ب ب
روزهایــی کــه بــی تــو از راه خواهنــد 

ــد. ــد کنن ــه بای ــید چ رس
ــر بالیــن مجــروح و  ــه ب ــار ک هــر ب
در  امیــد  می رفتــی  دل خســته ای 
ــان  ــر ســر آن ــد و ب دســتانت می روئی
پلــی  کــه  بــار  هــر  می نشســت؛ 
می شــدی تــا زندگی هــا را دوبــاره 
ــار  ــی به ــی؛ گوی ــد ده ــم پیون ــه ه ب
می کاشــتی.  لحظه هــا  دل  در  را 
ــد  ــی ش ــوش نخواه ــز فرام ــو هرگ ت
ــد  ــاد خواه ــه ی ــت را ب ــخ نام و تاری
البــه الی  در  مبــادا  تــا  داشــت 
گــم  ســیاهش  و  ســرد  روزهــای 
ــرای  ــا ب ــا و فرداه ــا فرداه ــوی. ت ش
ــند؛ درس  ــه از راه می رس ــانی ک کس
ایثــار و فــداکاری را در قامــت تــو 
ــوزد و خــط شــهامت  ــا بیام ــه آن ه ب

ــن  ــارک ای ــر ت ــت ب ــا ابدی ــد ت و امی
ســتاره ای  تــو  بدرخشــد.  جهــان 
خواهــی شــد کــه هــر شــب در 
ســیاهی بی کرانــه آســمان ها ســر 
ــی آورد و چــون کهکشــان  ــر خواه ب

ــد. ــی ش ــدگار خواه مان
طلوع زندگی

ــا  ــن دنی ــه ای ــا ب ــه پ ــود ک ــار ب به
نهــاد؛ زمیــن رخــت نــو پوشــیده بــود 
و گل هــای ریز و درشــت زرد و بنفش 
ــرآورده  ــر ب ــن س ــای زمی در جای ج
بودنــد. وقتــی کــه آمــد چهــل روز از 
ــدری  ــت. پ ــدرش می گذش ــروج پ ع
ــوی  ــی به س ــای خاک ــه در جبهه ه ک
آســمان ها پرکشــیده بــود و تنهــا 
در البــه الی عکس هــا و خاطــرات 
او  بــا  و  ببینــد  را  او  می توانســت 
حــرف بزنــد. سرنوشــت از همــان 
ــه جــدال دعــوت کــرده  ــدا او را ب ابت
بــود و او بایــد بــا غــم نبــودن پــدرش 
به ســرعت  زمــان  می آمــد.  کنــار 
ــش  ــادر و عموی ــاال م می گذشــت؛ ح
تنهــا دارایی هــای او بودنــد و زیــر 
ســایه مهرشــان بالیــد و رشــد کــرد. 
در رشــته پرســتاری دانشــگاه زنجــان 
در  ســپس  و  داد  تحصیــل  ادامــه 

ــد. ــان 115 درآم ــه سفیدپوش جرگ
عروج تا کبریا

ــا  ــس ت ــه اورژان ــان ورودش ب از زم
لحظــه ای کــه بــه آســمان ها پــر 
می گذشــت؛  ســال  دو  می کشــید 
چــه  کــه  می دانــد  خــدا  تنهــا 
ــرای زندگــی  شــب ها و روزهایــی را ب
بخشــیدن بــه دیگــران تــاش کــرده 
ــت.  ــته اس ــم نگذاش ــر ه ــم ب و چش
و  شــب ها  مثــل  هــم  شــب  آن 
روزهــای دیگــر بــر بالیــن مصدومــی 
کــه تصــادف کــرده بــود حاضــر 
ــود  ــد ب ــی ب ــار خیل ــال بیم ــد. ح ش
ــی  ــیار حیات ــرای او بس ــه ب و هرلحظ
بــود. آن لحظــه فقــط بــه یــک چیــز 
ــر  ــه زودت ــر چ ــه ه ــرد ک ــر می ک فک
ــهر  ــزی ش ــتان مرک ــه بیمارس او را ب
منتقــل کنــد. چراغ هــای قرمــز و 
آبــی آژیــر آمبوالنــس، ســیاهی شــب 
را می شــکافتند و جلــو می رفتنــد 
و  زمیــن  گویــی  یک لحظــه  امــا 
دروازه  و  شــدند  متوقــف  زمــان 
آســمان ها گشــوده شــد و شــهید 
ــت  ــوی ابدی ــوری به س ــین تیم حس

ــر  ــی ب ــیت اله ــا مش ــید؛ گوی ــر کش پ
ــاله اش  ــودک دوس ــا ک ــود ت ــن ب ای
ــدری  ــاد پ ــا ی ــون خــودش ب ــز چ نی

ــود. ــزرگ ش ــهید، ب ش
اندوهی که بر دل ماند

ــه  ــان روزی ک ــر هم ــت عص می گف
ــا مــن تمــاس گرفــت.  شــهید شــد ب
بــه  بــرای زیــارت  را  چنــد روزی 
ــت  ــیر برگش ــم و در مس ــهد رفت مش
ــل  ــم باب ــی؟ گفت ــت کجای ــودم. گف ب
ــور  ــا بدج ــر بی ــم زودت ــتم. گفت هس
دلــم برایــت تنــگ شــده. گفتــم 
باشــد فــردا راه می افتیــم بــه ســمت 
خدابنــده گفــت نــه همیــن اآلن بیــا. 
ــم  ــن ه ــه م ــش را ب ــی غریب دل تنگ
منتقــل کــرده بــود و حســی عجیــب 
در دلــم داشــتم. تصمیــم گرفتــم 
همــان شــب برگــردم امــا 14 خــرداد 
بــود و تمــام جاده هــای اصلــی شــهر 
بــه خاطــر ترافیــک قفــل شــده بــود. 
را همان جــا  مجبــور شــدم شــب 
بمانــم امــا دلــم پیــش حســین بــود. 
حوالــی ســاعت 11 بــود کــه از پایگاه 
تمــاس گرفتنــد؛ گفتنــد حســین 
ــر  ــب ب ــی عجی ــرده؛ غم ــادف ک تص
دلــم نشســت. چنــد بــار زنــگ زدم و 
اصــرار کــردم تــا بگوینــد چــه اتفاقــی 
ــا  ــره ب ــت. باالخ ــاده اس ــش افت برای
ــت:  ــا گف ــن، یکــی از بچه ه اصــرار م
بــرای انتقــال یــک بیمــار بــه زنجــان 
ــک  ــن راه ی ــود؛ در بی ــده ب ــزام ش اع
تریلــر کــه چراغ هــای جلــو و عقبــش 
خامــوش بــوده قصــد دور زدن در 
آمبوالنــس  کــه  داشــته  را  جــاده 
هــم  بــا  به شــدت  و  نمی بینــد  را 
درنتیجــه  و  می کننــد  برخــورد 
ــن و  ــود. م ــمانی می ش ــین آس حس
ــی  ــی و خوب ــه صمیم ــین رابط حس
بــا هــم داشــتیم و تــا مدت هــا بعــد، 
آن غــم عجیــب همچنــان روی قلبــم 

ســنگینی می کــرد.
بــر اســاس خاطــره ای از بهــرام 
شهرســتان  تکنســین  ســلیمانی، 

خدابنــده
می رفت به فوج عاشقان پیوندد

    چون موج به بحر بیکران پیوندد 
گفتم به کجا؟ به خنده گفتا تا وصل

  آنجا که زمین به آسمان پیوندد 

روی خط دیسپچباکاروان شهـــدا

تلفن هــا پشــت ســر هــم زنــگ می خورنــد، 
صــدای الــو اورژانــس بفرمائیــد در تلفــن 
می پیچــد، آن طــرف خــط، صــدای نالــه و 
ــوط شــده اســت.  ــا هــم مخل ــه ب ــاد و گری فری
ــه  ــی ک ــه حرف های ــت ب ــا دق ــوب و ب ــد خ بای
ــش  ــم کلمات ــی ه ــد و گاه ــده می آی بریده بری
ــوش  ــم می شــود؛ گ ــا گ ــان صــدای فریاده می
ــا تکنســین ها  کنــد. حــاال بایــد از یک طــرف ب
ــان  ــر همراه ــرف دیگ ــد و از ط ــگ کن هماهن
مصــدوم را راهنمایــی نمایــد. گاهــی کار از ایــن 
هــم ســخت تر می شــود؛ بایــد تشــخیص دهــد 
کــه کــدام تمــاس ضــروری اســت و بایــد کــد 
ــی  ــر از همــه این هــا مزاحمان اعــزام شــود. بدت
اســت کــه توان شــان را بریده انــد و شــب و 
روز نمی شناســند امــا بایــد صبــوری کــرد و بــر 
نفــس خویــش مســلط شــد تــا بتــوان کار را بــه 

ــن نحــو انجــام داد. بهتری
ــال  ــت، 37 س ــی اس ــمیه باباعل ــمش س اس
ســن دارد و مــادر دو فرزنــد 7 و 14 ســاله 
ــت  ــابداری اس ــی اش حس ــته اصل ــت. رش اس
ــس  ــز اورژان ــه مرک ــی ک ــا در ســال 84 زمان ام
شــاهرود بــرای اســتخدام نیــروی اپراتــور 
ــه از  ــه ای ک ــر عاق ــه خاط ــد، ب ــی می ده آگه
کودکــی در وجــودش بــوده، در آزمــون شــرکت 
ــا  ــس مصاحبه ه ــت از پ ــا موفقی ــد و ب می کن
و امتحانــات برمی آیــد؛ یــک دوره آمــوزش 
ــود.  ــدگار می ش ــد و مان ــا را می گذران فوریت ه
حــاال ده ســال از روزی کــه وارد اورژانــس شــده 
ــی  ــش، جزئ ــال، آرام ــد از ده س ــذرد؛ بع می گ
از وجــودش شــده و در البــه الی حــرف زدنــش 
ــیار  ــغلش را بس ــت. او ش ــهود اس ــاً مش کام
ــن  ــه در ای ــت ک ــحال اس ــت دارد و خوش دوس
ــوی شــاهرودی  ــن بان ــا ای ــرار دارد. ب ــگاه ق جای
گفت و گویــی صمیمانــه داشــته ایم کــه در 

ــم: ــم می خوانی ــا ه ــه ب ادام
را  شــغل  ایــن  چــرا  »یک یک پنــج«: 

انتخــاب کردیــد؟
بــه خاطــر عاقــه زیــادی کــه بــه کارهــای 
پزشــکی و امــدادی داشــتم و دوره کمک هــای 
اولیــه را هــم گذرانــده بــودم؛ هرچنــد بــه 
ــغل دور  ــن ش ــی ام از ای ــته تحصیل ــر رش خاط
شــده بــودم امــا وقتــی فراخــوان جــذب نیــروی 
اورژانــس را دیــدم شــرکت کردم و خوشــبختانه 

پذیرفتــه شــدم.
ــا  ــان ب ــواده و فرزندانت ــج«: خان »یک یک پن

شــغل شــما مشــکلی ندارنــد؟
نــه اصــاً؛ آن هــا کارم را دوســت دارنــد و تــا 
ــد؛  ــار آمده ان ــا شــرایطم کن ــی ب ــم خیل اآلن ه
مــن مــدت  زمــان زیــادی دور از آن هــا هســتم 
امــا تاکنــون اعتراضــی نداشــته اند. فرزندانــم بــه 
شــغل مــن افتخــار می کننــد و راضــی هســتند.
»یک یک پنــج«: زمانــی کــه در آزمــون 

ــه شــدید چــه حســی داشــتید؟ پذیرفت
 روز خیلــی خوبــی برایــم بــود ولــی از اینکه 

نتوانــم کارم را خــوب انجــام دهــم می ترســیدم 
و اســترس زیــادی داشــتم؛ چــون کار مــن 
طــوری اســت کــه بــا جــان انســان ها ســروکار 
دارد امــا خــدا را شــکر زود راه افتادم و توانســتم 

از پســش بربیایــم.
کاری تــان  روز  اولیــن  »یک یک پنــج«: 
ــوای آن روز  ــد؟ از حــال و ه ــه خاطــر داری را ب

ــد. ــان بگویی برایم
روز اول کــه آمــدم گفتنــد بــرو پشــت 
میــز بنشــین و ایــن مأموریــت را هدایــت 
ــادی داشــتم و می ترســیدم؛  کــن. اســترس زی
ــه  ــوط ب ــا مرب خوشــبختانه چــون آدرس آن ج
ــی خــوب  ــن خیل ــود و م ــان ب ــه قدیمی م خان
ــتم  ــی توانس ــناختم، به خوب ــه را می ش آن محل
آن هــا را هدایــت کنــم البتــه بعــد فهمیــدم کــه 

ــوده اســت! ــات ســاختگی ب عملی
»یک یک پنــج«: اگــر دیســپچر نبودیــد 

ــوید؟ ــه کاره ش ــتید چ دوســت داش
ــر  ــدادی دیگ ــته های ام ــی از رش ــاً یک حتم
انتخــاب  مثــل پلیــس یــا آتش نشــانی را 

می کــردم.
»یک یک پنــج«: ایــن کار بــا روحیــات 

ــنخیت دارد؟ ــب و س ــما تناس ش
بلــه. درســت اســت کــه هــر اتفــاق بــدی بــر 
روی انســان تأثیــر منفــی و مخــرب دارد امــا بــا 
ــار آمــده ام؛ همچنیــن ســعی  ایــن شــرایط کن
ــترس  ــا اس ــرم ت ــاال بب ــم را ب ــرده ام اطاعات ک
کارم پایین تــر بیایــد؛ خودســازی کــرده ام و 
ــد  ــه و شــخصاً بازدی ــای شــهر رفت ــه محله ه ب
را انجــام داده ام تــا در مواقــع اضطــراری دچــار 
مشــکل نشــوم و ایــن آشــنایی بــا محیــط بــه 
موفــق تمــام شــدن عملیات هــا کمــک زیــادی 

کــرده اســت.
ــپچ  ــر از دیس ــه غی ــا ب ــج«: آی »یک یک پن

ــد؟ ــم مشــغول بوده ای ــری ه در بخــش دیگ
 بلــه؛ چنــد ســال قبــل بخــش ویــژه بانــوان 
آغــاز بــه کار کــرد و مــن هــم حــدود یک ســال 
در بخــش عملیاتــی به عنــوان پرســتار مشــغول 
ــه  ــد؛ تجرب ــل ش ــد تعطی ــد واح ــا بع ــودم ام ب

خوبــی بــود.
شــغل  ایــن  آیــا  »یک یک پنــج«: 
در زندگــی و نــوع نــگاه شــما بــه دنیــای 
اســت؟ داشــته  تأثیــری  هــم  اطراف تــان 

بلــه باعــث شــده بــه خــدا نزدیک تــر شــوم 
ــیدم  ــردن می ترس ــاً از م ــاید قب ــه ش و اینک
ــر از  ــوس شــده ام؛ مهم ت ــا مــرگ مأن امــا اآلن ب
ــق  ــار کــه یــک عملیــات موف آن اینکــه هــر ب
ــد  ــات می یاب ــر نج ــک نف ــود و ی ــام می ش تم
ــت  احساســی خوشــایند، چیــزی شــبیه رضای
ــا  ــا روزه ــد و ت ــت می ده ــن دس ــه م ــی ب قلب
بعــد آن قــدر حالــم خوب اســت کــه انــگار روی 

ــا راه مــی روم. ابره
»یک یک پنــج«: آیــا ایــن شــغل را بــه 

دیگــران هــم پیشــنهاد می دهیــد؟

صــد درصــد. تــا بــه حــال هــم پنــج نفــر از 
دوســتانم را بــه ایــن حرفــه معرفــی کــرده ام و 

اآلن همگــی مشــغول هســتند.
»یک یک پنــج«: اگــر خاطــره خــوب و 
یــا اتفــاق ناخوشــایندی بــوده کــه در ذهنتــان 

ــده اســت برایمــان تعریــف کنیــد. مان
خاطــرات بــد همــه مربــوط بــه زمان هایــی 
ــود و  ــتباهی داده می ش ــه آدرس اش ــت ک اس
درنتیجــه اتفاقــی ناگــوار رخ می دهــد. خاطــرات 
ــک روز  ــت ی ــادم اس ــته ام؛ ی ــاد داش ــوب زی خ
بســیار شــلوغ کاری بــود؛ در شــهر مــورد 
ــا  ــاد داشــتیم و همــه آمبوالنس ه ــی زی تصادف
 3 ســاعت  حوالــی  بودنــد،  مأموریــت  در 
ــاس  ــا تم ــا م ــی ب ــه خانم ــود ک ــر ب بعدازظه
ــدی  ــه ح ــت ب ــترس داش ــیار اس ــت و بس گرف
کــه نتوانســت آدرس را درســت بدهــد. فرزنــد 
ــورده و راه  ــی خ ــاله اش پاک کن ــم س ــه و نی س
تنفســی اش بنــد آمــده بــود. اگــر می خواســتیم 
منتظــر بمانیــم تــا یــک آمبوالنــس کارش تمام 
ــادی طــول  ــان زی ــرود؛ زم ــه آنجــا ب شــود و ب
می کشــید و ایــن کار جــان کــودک را بــه خطــر 
ــی اســترس  ــادر خیل ــا اینکــه م می انداخــت. ب
ــتورالعمل  ــه دادن دس ــردم ب ــروع ک ــت ش داش
کــه چــه کنــد؛ او هــم تمــام کارهایــی را کــه 
گفتــم انجــام داد و وقتــی آمبوالنــس بــه 
ــع  ــر رف ــبختانه خط ــید، خوش ــان رس خانه ش
شــده بــود و کــودک بــا وضعیــت مطلوبــی بــه 
بیمارســتان منتقــل شــد. چنــد روز بعــد هــم 
مــادر و فرزنــدش بــا دســته گل و شــیرینی بــه 
مرکــز آمدنــد تــا تشــکر کننــد و خوشــحالی ما 

ــر شــد. نیــز چندیــن براب
»یک یک پنج«: و یک خاطره بد؟

شــاید بتــوان گفــت بدتریــن خاطــره بــرای 
دیســپچرها زمانــی باشــد کــه یکــی از اعضــای 
و  می شــود  مشــکل  دچــار  خانواده شــان 
بــا اورژانــس تمــاس می گیــرد امــا کاری از 
دست شــان برنمی آیــد. یک بــار ایــن اتفــاق 
بــرای مــن افتــاد؛ از خانــه مادربزرگــم بــا مرکــز 
تمــاس گرفتنــد؛ ابتــدا فکــر کــردم بــا خــودم 
کار دارنــد و تعجــب کــردم کــه چــرا بــا همراهم 
تمــاس نگرفتنــد امــا وقتــی جــواب دادم متوجه 
ــا  شــدم حــال پدربزرگــم بــد شــده و مــادرم ب
ــاً  ــه اســت. آن روز واقع ــاس گرفت ــس تم اورژان
خیلــی بــد و پراســترس گذشــت؛ چــون خــودم 
نمی توانســتم بــروم، نگــران بــودم هرچنــد کــه 
بــه همــکاران تکنســین گفتــه بــودم کــه بیمــار 
ــث  ــم باع ــن ه ــب ای ــا خ ــت ام ــم اس پدربزرگ

ــود. ــم ش ــم ک ــه ذره ای از اضطراب ــد ک نمی ش
ــن  ــدام از ای ــر ک ــرای ه ــج«: ب »یک یک پن

کلمــات یــک جملــه بگوئیــد.
اضطــراب  عشق/دیســپچ:   :115 اورژانــس 
و اســترس/ زن: موجــود لطیــف/ زندگــی: 

زیباســت

تا چند روز بعد از عملیات های موفق، روی ابرها راه می روم بانوی دیسپچر شاهرودی از حال و هوای اورژانسی اش می گویدرفت تا به فوج عاشقان بپیوندد

پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند، اما حقیقت آن است که زمان ما را 
با خود برده است و شهدا مانده اند.   )شهید آوینی(

حســن همتــی، روابــط عمومــي مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکي اســتان فــارس گفــت: ظهــر روز چهارشــنبه، هفتــم مهرمــاه در ســاعت 14 بــه 
دنبــال تمــاس بــا مرکــز اورژانــس 115 فیروزآبــاد، درخواســت کمــک بــرای خانمــي بــاردار بــا درد شــکمي شــد. وی در ادامــه افــزود: بــا توجــه بــه حساســیت موضوع، 
یــک نفــر تکنســین بانــوي ایــن مرکــز فریــده منفــرد بــه همــراه تکنســین ها، غامعلــي جاویــدان و ســهراب پورمحمــدی بــه محــل اعــزام شــدند. پــس از معاینــه و 
بــه دلیــل قــرار گرفتــن مــادر در شــرایط اورژانســي، بــا حمایــت و اقدامــات به موقــع و مناســب تیــم پزشــکي اعزامــي اورژانــس، خانــم بــاردار توانســت نــوزاد دختــر 
ــم  ــه بیمارســتان قائ ــوزاد به ســامت ب ــادر و ن ــس، م ــدادي اورژان ــم ام ــي توســط تی ــات درمان ــس از اقدام ــان کــرد: پ ــی بی ــا آورد. همت ــه دنی خــود را به ســامت ب

فیروزآبــاد منتقــل شــدند.

شهید حسین تیموری
طلوع زندگی: 1360/1/16
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شغل و سمت در حین وقوع 
حادثه: تکنسین فوریت های 
پزشکی شهرستان خدابنده
نحوه شهادت: واژگونی 
آمبوالنس در حین انتقال 

مصدوم



11صفحه شماره هفدهم| آبان ماه 1395 
 October 2016

عشــق بــه هنــر، تکــه ای از آســمان اســت کــه در وجــود 
ــت؛  ــده اس ــته ش ــه گذاش ــه ودیع ــرت آدم ب ــدان حض فرزن
همــان روزی کــه پــدر و مادرمــان آدم و حــوا کوله بــار 
ــن  ــر زمی ــای ب ــن پ ــت بری ــتند و از بهش ــان را بس سفرش
گذاشــتند. شــاید خداونــد دل تنگــی و غربــت و انــدوه ایــن 
روزهایمــان را خــوب می دانســته و بــرای همیــن هــم هنــر را 

ــد. ــان باش ــا تکیه گاهم ــد ت آفری
فوریت هــای پزشــکی شــغلی اســت کــه اســترس 
بــاالی کاری و فشــار روحــی اش بــر کســی پوشــیده نیســت؛ 
روانشناســان و کارشناســان راه هــای مختلفــی را بــرای 
کاهــش اثــرات تخریبــی آن پیشــنهاد می کننــد کــه یکــی از 
آن هــا، اشــتغال بــه یــک رشــته هنــری اســت. شــاید در نگاه 
اول ایــن کار غیرممکــن باشــد چــون فضــای کاری حاکــم بر 
اورژانــس بــه شــکلی اســت کــه منافــات زیــادی باهنــر دارد 
امــا اگــر خــوب نــگاه کنیــم می بینیــم کــه ایــن کار نه تنهــا 
شــدنی بلکــه ضــروری اســت. انســان دارای دو بعــد روحانــی 
و جســمانی اســت؛ همان طــور کــه بــرای جســممان دقــت 
ــم؛  ــتفاده می نمایی ــالم اس ــی س ــواد غذای ــم و از م می کنی
ــرج  ــه خ ــیت ب ــدر حساس ــن ق ــم همی ــرای روح ه ــد ب بای
دهیــم؛ اســترس، اضطــراب، غــم، ناراحتــی همچــون ســمی 
ــد و  ــد و از بیــن می برن هســتند کــه روح را ذره ذره می خورن
مطمئنــاً در ایــن شــغل گریــزی از آن نیســت امــا می تــوان 
ــرگ، روح  ــل از م ــه قب ــداد ک ــازه ن ــت و اج ــر آن را کاس اث
بمیــرد. هنــر تنهــا چیــزی اســت کــه می توانــد ایــن کار را 
کنــد و مثــل آبــی زالل تمــام این تیرگی هــا را از روح بشــوید؛ 
هســتند تکنســین های هنرمنــدی کــه ایــن راه را رفتــه و بــه 

ــیده اند. ــه رس ــن نتیج همی
ــد ســال 1361 در شــهر  ــدی متول ــم عاب اســمش ابراهی
تــکاب ارومیــه اســت. در حــال حاضــر دانشــجوی تــرم آخــر 
دوره کارشناســی فوریت هــای پزشــکی اســت و در اورژانــس 
ــال 87 وارد  ــت. از س ــت اس ــه خدم ــغول ب ــکاب مش 115 ت
اورژانــس شــده و از آن زمــان تاکنــون در ایــن مرکــز فعالیــت 

می کنــد.
شــاید بــاورش بــرای خیلی هــا مشــکل باشــد کــه یــک 

ــد در ســمت یــک نیــروی اورژانــس خدمــت  هنرمنــد بتوان
کنــد؛ آن هــم بــه خاطــر تضــادی کــه بیــن ایــن دو حرفــه 
وجــود دارد امــا عابــدی توانســته ایــن دو را کنــار هــم داشــته 
باشــد و از هنــرش در راســتای تقویــت روحیــه، برای شــغلش 
اســتفاده کنــد. او تاکنــون در چهــار جشــنواره هنری شــرکت 

کــرده و توانســته مقــام اول و دوم را کســب کنــد.
گفتگویــی بــا ایــن هنرمنــد اورژانســی داشــته ایم کــه در 

ادامــه باهــم می خوانیــم:
»یک یک پنــج«: چــه شــد کــه وارد شــغل اورژانــس 

ــدید؟ ش
عابــدی: روزی یکــی از دوســتانم آمــد و گفــت کــه مرکــز 
ــن  ــد م ــرو می خواهن ــوری نی ــش اپرات ــرای بخ ــا ب فوریت ه

هــم رفتــم و بعــد از امتحــان 
ــه  پذیرفتــه شــده و شــروع ب
کار کــردم؛ چــون از شــغل 
اورژانــس خوشــم آمــده بــود 
ــود  ــی ب و رشــته ام هــم تجرب
ــا  ــته فوریت ه ــور رش در کنک
را انتخــاب کــردم و تکنســین 

شــدم.
چــه  از  »یک یک پنــج«: 
زمانــی کار خطاطی را شــروع 

کردیــد؟
دوره  اواخــر  عابــدی: 
را  خطاطــی  کار  ابتدایــی 
دوران  در  کــردم؛  شــروع 
ــه ای  دبیرســتان به طــور حرف
وارد انجمــن خوشنویســان 
ایــران شــدم؛ در ســال 84 

فارغ التحصیــل دوره ممتــازی و در 91 موفــق بــه فــوق 
ممتــازی شــدم. بعــد از اتمــام دوران تحصیلــی ام و زمانــی که 
از ســربازی برگشــتم مغــازه ای اجــاره و شــروع بــه کار کــردم 
امــا تقدیــر ایــن بــود کــه آنجــا را رهــا کنــم و در اورژانــس 

ــوم. ــغول ش مش
»یک یک پنــج«: دربــاره جشــنواره هایی کــه شــرکت 

ــد؟ ــح دهی ــان توضی ــد برایم کرده ای
عابــدی: اولیــن بــار در ســال 89 در جشــنواره فرهنگــی 
رشــته  در  پزشــکی  علــوم  دانشــجویان  ویــژه  هنــری 
خوشنویســی شــرکت کــردم و مقــام اول را بــه دســت 
ــم  ــومین دوره ه ــن و س ــد در دومی ــال های بع آوردم؛ در س
ــت  ــام نخس ــتم مق ــر دو دوره توانس ــردم و در ه ــرکت ک ش
را کســب نمایــم. در ســال 94 
در جشــنواره قــرآن و عتــرت 
علــوم پزشــکی مقــام دوم 
رشــته خطاطــی را بــه دســت 

آوردم.
چــرا  »یک یک پنــج«: 
ایــن رشــته هنــری را انتخاب 

ــد؟ کردی
عابــدی: بــه نظــرم کســی 
را نمی توانیــد پیــدا کنیــد 
کــه بگویــد مــن از هنــر 
خوشــم نمی آیــد؛ خــب مــن 
ــاوه  ــور به ع ــن ط ــم همی ه
اینکــه پــدر و پدربزرگــم نیــز 
ــکاب  ــرآوازه ت ــان پ از خطاط
بقیــه  و  هســتند  و  بــوده 
اعضــای خانــواده ام نیــز در 

ــا  زمینه هــای هنــری فعــال هســتند؛ همیــن باعــث شــد ت
ــوم. ــته ش ــن رش ــز وارد ای ــن نی م

ــغل  ــته در ش ــی توانس ــا خوشنویس ــج«: آی »یک یک پن
شــما تأثیــری بگــذارد؟

ــزء  ــس ج ــت. اورژان ــته اس ــر گذاش ــاً تأثی ــدی: قطع عاب
اولیــن شــغل های پراســترس دنیاســت؛ امــا مــن هــم از نظــر 
خــودم و هــم از نظــر همــکاران توانســته ام بــر ایــن اســترس 
و تاطم هــای روحــی غلبــه کنــم و آرامشــی دائمــی داشــته 
ــروع  ــردم ش ــت برمی گ ــه از مأموری ــار ک ــر ب ــن ه ــم. م باش
ــش  ــن آرام ــه م ــیار ب ــن کار بس ــتن و ای ــه نوش ــم ب می کن

می دهــد.
ــا فوریت هــای پزشــکی مزاحــم هنــر  »یک یک پنــج«: آی

خوشنویســی نیست؟
عابــدی: فوریت هــا شــغل مــن اســت و خوشنویســی نیــاز 
ــرم  ــه از هن ــرده ام ک ــن همیشــه ســعی ک ــه روحــی، م اولی
ــداده ام  ــرای شــغلم کمــک بگیــرم؛ تابه حــال هــم اجــازه ن ب
کــه تأثیــر منفــی بگــذارد و همیشــه وســایل خوشنویســی ام 
همراهــم هســت و در ســاعات فراغتــم خوشنویســی می کنم. 
مــن معتقــدم کــه در کنــار هــر شــغلی باید یــک هنــر وجود 
ــر درون همــه انســان ها اســت؛  ــه هن ــاز ب داشــته باشــد، نی

فقــط بایــد پــرورش داده شــود.
ــات  ــن کلم ــا ای ــه ب ــه ای ک ــن جمل ــج«: اولی »یک یک پن

ــد: ــد را بگویی ــان می آی ــه ذهنت ب
اورژانس 115: سفیدپوشان جان  برکف

هنر: زیبایی
 خوشنویسی: مقدس ترین هنر اسامی

تکنسین: آدم هایی که خیلی مظلوم 
هستند؟

»یک یک پنــج«: اگــر صحبتــی داریــد بــه عنــوان حســن 
ــام بفرمایید. خت

تشــکر می کنــم از نشــریه »یک یک پنــج«، مســئول 
فوریت هــای تــکاب و تک تــک همــکاران عزیــزم.

ــر راه  ــه س ــکاتی ک ــی مش ــه زودی تمام ــدوارم ب  امی
اورژانــس و تکنســین ها وجــود دارد برداشــته شــود.

2 احیاء موفق در یک روز
تــاش  بــا  ســاله   22 جــوان  و  روزه   15 نــوزاد 
کارشناســان اورژانــس بیرجنــد بــه زندگــی دوبــاره 

بازگشــتند
ــد: »و مــن احیاهــا فکانمــا  ــد متعــال می فرمای خداون
ــد  ــاء کن ــی را احی ــس یک ــا« »هرک ــاس جمیع ــا الن احی
گویــا همــه مــردم را احیــاء کــرده اســت.« )مائــده 32( 
ــه در  ــت ک ــری اس ــان ها ام ــه انس ــیدن ب ــی بخش زندگ
یــد قــدرت الهــی اســت امــا گاهــی خداونــد دیگــری را 
ــش  ــه بنده های ــاره ب ــی دوب ــا زندگ ــد ت ــطه می کن واس
ببخشــد و پــاداش آن را همچــون حیــات بخشــیدن بــه 
ــا کســی گمــان نکنــد کــه  ــد ت تمامــی انســان ها می دان
ــی  ــس آن کس ــت. پ ــه اس ــام گرفت ــی ارزش انج کاری ب
کــه شــغلش ایــن اســت جایگاهــی واال داشــته و انتخــاب 
 شــده اســت تــا واســطه رســیدن فیــض بــه بنده هایــش 

باشــد.
ــز  ــی مرک ــط عموم ــدزاده، مســئول رواب ــد مرش محم
مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی خراســان 
ــک روز  ــر در ی ــان دو نف ــات ج ــام نج ــا اع ــی ب جنوب
گفــت: ســاعت 2 و 30 دقیقــه بامــداد روز یکشــنبه 
ششــم مهرمــاه بــود کــه مــادری سراســیمه بــا اورژانــس 
ــه  ــش ک ــات کودک ــرای نج ــه و ب ــاس گرفت ــرایان تم س
ــود   ــک نم ــت کم ــود؛ درخواس ــی ب ــم حیات ــد عائ فاق
ــه  ــی ب ــد عملیات ــک ک ــه ی ــر بافاصل ــام خب ــس از اع پ
ــی خراســان  ــط عموم ــزام شــدند. رواب ــه اع محــل حادث
جنوبــی اظهــار داشــت: کارشناســان اورژانــس بــا نــوزاد 
15 روزه ای روبــرو شــدند کــه فاقــد عائــم حیاتــی بــود 
ــات  ــتان، عملی ــه بیمارس ــوزاد ب ــال ن ــا انتق ــان ب هم زم
احیــاء قلبــی- تنفســی نیــز آغــاز گردیــد و خوشــبختانه 
ــا  ــب و تنفــس بیمــار برگشــته و ب ــال، قل ــن انتق در حی

ــد. ــل داده ش ــتان تحوی ــه بیمارس ــوب ب ــت مطل وضعی
ــاره  ــز اش ــاله نی ــوان 22 س ــاء ج ــه احی ــدزاده ب مرش
کــرده و افــزود: در ســاعت 13 و 52 دقیقــه همیــن 
ــس 115  ــام اورژان ــز پی ــا مرک ــی ب ــی تماس ــز ط روز نی
ــود  ــی ب ــم حیات ــد عائ ــه فاق ــی ک ــات جوان ــرای نج ب
درخواســت کمــک شــد. بــا اعــام ایــن خبــر و بافاصلــه 
ــزام  ــهر اع ــه سجادش ــزی ب ــگاه مرک ــین های پای تکنس
ــا جــوان  شــدند. وی ادامــه داد: کارشناســان اورژانــس ب
22 ســاله ای روبــرو شــدند کــه در پشــت بام و بــه 
ــده  ــی ش ــی- تنفس ــت قلب ــار ایس ــی دچ ــل نامعلوم دلی
بــود؛ آن هــا بافاصلــه عملیــات احیــاء را همان جــا آغــاز 
کــرده و خوشــبختانه بــا تــاش تکنســین ها، بیمــار 
ــه دلیــل عــدم وجــود  ــاره بازگشــت و ب ــه زندگــی دوب ب
راه پلــه، بــا کمــک کارشناســان آتش نشــانی بیمــار 
ــتان  ــه بیمارس ــد و ب ــن آورده ش ــه پایی ــت بام ب از پش

ــد. ــل گردی ــج( منتق ــر )ع ولی عص

کنترل عفونت در اورژانس
 پیش بیمارستانی شیراز

ــن  ــت در ای ــرل عفون ــس از کنت ــز اورژان ــس مرک رئی
ــر داد. ــزات خب ــان و تجهی ــش کارکن ــز و در دو بخ مرک

ــی و  ــای درمان ــت در محیط ه ــرل عفون ــاز کنت از دیرب
عملیاتــی اورژانــس پیش بیمارســتانی همــواره از اهمیــت 
خاصــی برخــوردار بــوده اســت. اهمیــت ایــن موضــوع بــه 
ایــن دلیــل اســت کــه بخــش اعظــم ســامت جســمانی و 
آینــده کاری کادر درمــان درگــرو رعایــت مســائل مربــوط 
ــد.  ــه آن می باش ــت دادن ب ــت و اهمی ــرل عفون ــه کنت ب
بــر همیــن اســاس واحــد کنتــرل عفونــت اورژانــس 
ــان و  ــش کارکن ــود را در دو بخ ــت خ ــیراز فعالی 115 ش
ــت  ــت مدیری ــا حمای ــاه 1394 و ب ــزات از بهمن م تجهی

ــس اســتان آغــاز نمــود. مجموعــه اورژان
مدیریــت  مرکــز  رئیــس  عالی منــش،  محمدرضــا 
در  فــارس  اســتان  پزشــکی  فوریت هــای  و  حــوادث 
ــان  ــرای کادر درم ــه ب ــورت گرفت ــات ص ــوص اقدام خص
ــان،  ــوزه کارکن ــت: در ح ــتانی گف ــس پیش بیمارس اورژان
ــرال  ــش وای ــام آزمای ــه انج ــورت گرفت ــدام ص ــن اق اولی
ــان  ــت کارکن ــادی HBS جه ــر آنتی ب ــر و چــک تیت مارک
بــود کــه ایــن اقــدام بــا هماهنگــی آزمایشــگاه بیمارســتان 
شــهید رجایــی شــیراز و ســوپروایزر کنتــرل عفونــت 
ــرای همــه کادر  ــن شــکل ب ــه بهتری ــن بیمارســتان و ب ای
اورژانــس 115 انجــام شــد و متعاقــب آن از طریــق مرکــز 
ــن  ــق واکس ــه تزری ــدام ب ــر اق ــهدای والفج ــت ش بهداش
ــد. ــاز ش ــر آغ ــرض خط ــای در مع ــرای گروه ه ــت B ب هپاتی
ــزود: ایــن واحــد در اقدامــی بی نظیــر  وی در ادامــه اف
ــگاه  ــت دانش ــرل عفون ــه کنت ــر کمیت ــی دبی ــا هماهنگ ب
اقــدام بــه تهیــه و ذخیــره  علــوم پزشــکی شــیراز 
ــق  ــه از طری ــی ک ــت بیماری های ــط اول جه ــای خ داروه
ترشــحات عفونــی منتقــل می شــوند؛ نمــوده اســت. 
رودگــری،  دکتــر  مشــاوره های  از  راســتا  همیــن  در 
متخصــص عفونــی نیــز اســتفاده کــرده و در ادامــه راه در 
ــد  ــای بیشــتر ایشــان بهره من ــاز از راهنمایی ه صــورت نی

می شــویم.
ــنایی  ــای آش ــزاری دوره ه ــا از برگ ــش در انته عالی من
ــس  ــان اورژان ــرای کارکن ــت ب ــرل کیفی ــی کنت ــا مبان ب
115 خبــر داد و گفــت: ایــن اقــدام در جهــت بــاال بــردن 
دانــش و آشــنایی بــا اصــول کنتــرل کیفیــت و حفاظــت 
ــر  ــش دکت ــرد و از دان ــورت می گی ــا BSI ص ــخصی ی ش
ــگاه  ــی دانش ــأت علم ــی و هی ــص عفون ــری متخص رودگ
علــوم پزشــکی شــیراز در ایــن کاس هــا بهره منــد 
می شــویم. اولیــن دوره ایــن کاس هــا در تاریــخ 13 

ــد. ــزار ش ــاه برگ مهرم

عبــاس ابراهیمــی، رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان جاســک گفــت: یــک زن بــاردار هنــگام انتقــال بــه بیمارســتان در بیــن راه و در آمبوالنــس پایــگاه جــاده ای نــوزاد خــود را ســالم بــه دنیــا آورد. وی در ادامــه 
اظهــار داشــت: ایــن زن ســاکن روســتای گابریــک از توابــع شهرســتان جاســک اســت کــه روز شــنبه، 18 مهرمــاه دچــار درد زایمــان شــد و در پــی درخواســت کمــک بــه وی، پایــگاه اورژانــس جــاده ای گابریــک 

بــه محــل اعــزام شــد.
ابراهیمــی افــزود: پــس از انجــام موفقیت آمیــز زایمــان، اقدام هــای الزم از قبیــل ســرم تراپــی، مدیریــت صحیــح راه هوایــی نــوزاد، کامــپ کــردن و بریــدن بنــد نــاف، تخلیــه ترشــحات دهــان نــوزاد، چــک 
عائــم حیاتــی مــادر و نــوزاد و ســایر فعالیت هــای مربــوط بــه انجــام زایمان هــای اضطــراری توســط تکنســین فوریت هــای پزشــکی در داخــل آمبوالنــس انجــام شــده اســت. وی یــادآور شــد: ایــن دومیــن مــورد 

زایمــان موفــق توســط نیروهــای اورژانــس درجاســک می باشــد.

از مأموریت که برمی گردم خطاطی می کنم تا آرام شوم
گفتگویی خواندنی با تکنسین هنرمند اورژانس تکاب ارومیه

در دنیــای مــدرن و پیشــرفته امروزی، اســتفاده 
ــورها  ــی کش ــان تمام ــی در می ــس هوای از اورژان
امــری عــادی و روتیــن بــه شــمار می آیــد. 
ــی  ــر یعن ــن پارامت ــتین و مهم تری ــه نخس ــرا ک چ
ــن و  ــه مصدومی ــانی ب ــرای امدادرس ــان« را ب »زم
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــرعت می بخش ــاران س بیم
اســت کــه مجهــز شــدن پایگاه هــای اورژانــس بــه 
ایــن شــیوه خدمت رســانی امــری الزم و ضــروری 
ــه  ــران ک ــل ای ــوری مث ــم در کش ــد؛ آن ه می باش
دارای اقلیمــی متنــوع چــون کــوه، جنــگل، دریــا 
آن  در  و  اســت  بی شــماری  کوهســتان های  و 
مکان هایــی وجــود دارد کــه دسترســی بــه آن هــا 
بســیار ســخت اســت. اگــر در یکــی از ایــن مناطق 
کــه تعدادشــان هــم کــم نیســت حوادثــی چــون 
ســیل، زلزلــه و یــا هــر اتفــاق دیگــری رخ دهــد، 
ــن  ــا غیرممک ــخت و ی ــا س ــه آن ه ــانی ب امدادرس
می شــود. شــاید بــه همیــن دلیــل هــم بــود 
ــکاتی  ــام مش ــم تم ــال 1379 علی رغ ــه در س ک
ــی  ــس هوای ــه وجــود داشــت اســتفاده از اورژان ک
ــد خــورد. تهــران اولیــن  ــس کلی در مراکــز اورژان
ــتفاده  ــی اس ــس هوای ــه از اورژان ــود ک ــهری ب ش
نمــود و بعــد از آن در ســال 80 در شــیراز شــروع 
بــه کار کــرد. اکنــون بعــد از گذشــت حــدود 16 
ســال از آغــاز بــه کار اورژانــس هوایــی، 21 شــهر 
ــم خــاص از آن اســتفاده  ــز و دارای اقلی بحران خی
می کننــد؛ نکتــه جالــب و قابــل تأمــل ایــن اســت 
ــز  ــن مراک ــدام از ای ــدران، هیچ ک ــز مازن ــه به ج ک
پایــگاه هوایــی و بالگــرد اختصاصــی ندارنــد و 
از  اســتفاده  بــا  را  عملیات هایشــان  تمامــی 
بالگردهــای اجــاره ای هال احمــر و ارتــش انجــام 
ــز  ــین ها و مراک ــه تکنس ــه چگون ــد. اینک می دهن
اورژانــس در طــول ایــن ســال ها توانســته اند 
ــاالی  ــم ب ــن حج ــختی، ای ــرایط س ــن ش در چنی
مأموریت هــا را انجــام دهنــد خــود بحــث دیگــری 

ــر دارد. اســت کــه جــای تدب
ــم در  ــس ق ــرد اورژان ــه عملک ــاه ب ــی کوت نگاه

ــاله خــود ــر دوس عم
ــتای  ــه در راس ــود ک ــاه 1393 ب در 18 مردادم
ــی  ــس هوای ــگاه اورژان طــرح تحــول ســامت، پای
قــم بــا حضــور مســئولین وقــت افتتــاح شــد و از 
ــرگ  ــون توانســته بســیاری را از م ــان تاکن آن زم
حتمــی رهایــی بخشــد. محمدرضــا حســنی، 
ــای  ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی
قــم در خصــوص عملکــرد ایــن واحــد در طــی دو 
ســال گذشــته گفــت: بالگــرد اورژانــس 115 قــم 
ــان و  ــال مصدوم ــت انتق در 2 ســال گذشــته جه
ــرواز  ــورتی پ ــتان ها 258 س ــه بیمارس ــاران ب بیم
داشــته اســت. وی اضافــه کــرد: تعــداد 551 
تــن از افــرادی کــه توســط ایــن بالگــرد بــه 
مراکــز درمانــی منتقــل شــده اند، مجروحــان 
ــاران  ــز بیم ــن نی ــاده ای و 39 ت ــای ج تصادف ه
از  ســقوط  تنفســی،  قلبــی-  بدحــال  بســیار 
ارتفــاع، برق گرفتگــی، غرق شــدگی و مــادران 
ــز،  ــن مرک ــس ای ــه رئی ــه گفت ــد. ب ــاردار بوده ان ب

بیش تریــن مصــدوم منتقــل شــده در ایــن 2 
ســال، بــه ترتیــب از آزادراه قــم - تهــران بــا 111 
ــروح و  ــا 96 مج ــک ب ــم - که ــور ق ــروح، مح مج
ــت. ــوده اس ــروح ب ــا 70 مج ــلفچگان ب ــور قم-س مح
ــا  ــکاری ب ــتای هم ــه داد: در راس ــنی ادام حس
ــرواز  ــن پ ــز چندی ــتان نی ــاور اس ــهرهای مج ش
از ســاوه،  انتقــال مجروحــان بدحــال  جهــت 
تفــرش و دلیجــان توســط بالگــرد اورژانــس 115 
ــس  ــت: اورژان ــت. وی گف ــده اس ــام ش ــم انج ق
115 اســتان قــم در کنــار خدمــات گســترده 
خــود توســط بیــش از 300 کارکنــان فنــی و 
به کارگیــری اتوبــوس آمبوالنــس، آمبوالنــس و 
ــس  ــوزه اورژان ــت در ح ــته اس ــس توانس موتورالن
ــا رعایــت شــاخص های کمــی و کیفــی،  هوایــی ب
خدمــات اثربخشــی را به ویــژه بــه مجروحــان 
ــد. ــه ده ــاده ای ارائ ــی- ج ــوادث ترافیک ــال ح بدح

آغاز و انجام یک رویداد مهم
اکنــون تنهــا پــس از دو ســال، مرکــز اورژانــس 
قــم در آســتانه یــک رویــداد بــزرگ اســت؛ اتفاقــی 
ــده  ــی در آین ــه عطف ــد نقط ــاً می توان ــه مطمئن ک
ــداث  ــی اح ــد؛ یعن ــور باش ــی کش ــس هوای اورژان
اورژانــس هوایــی.  اختصاصــی  پایــگاه  اولیــن 
ــن عرصــه  ــدد خیری ــه م ــاق خوشــایند ب ــن اتف ای
ــن  ــای ای ــی ارگان ه ــت تمام ــه هم ــامت و ب س
شــهر در حــال وقــوع اســت. اســتارت ایــن پــروژه 
ــی و در دو  ــس هوای ــاح اورژان ــا افتت ــان ب هم زم
ســال قبــل کلیــد خــورده اســت و علی رغــم 
تمــام مشــکاتی کــه در پیــش رو داشــته در حــال 

ــه ثمــر نشســتن اســت. ب
مهــدی فراهانــی، معــاون مرکــز مدیریــت 
ــم، از  ــتان ق ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ح
زمانــی کــه طــرح اولیــه آن کلیــد خــورد تــا امروز 

ــیده  ــاخت رس ــر س ــای آخ ــه روزه ــر ب ــه دیگ ک
اســت پابه پــای آن کار کرده انــد. فراهانــی در 
»یک یک پنــج«  نشــریه  خبرنــگار  بــا  گفتگــو 
گفــت: مشــکلی کــه تمامــی اســتان ها بــا آن 
درگیــر هســتند؛ عــدم وجــود ســاختمان مســتقل 
و مشــخصاً بــا نــام پایــگاه اورژانــس هوایــی اســت. 
مــا بــا همــکاری دانشــگاه علوم پزشــکی قم ســعی 
کردیــم کــه از ظرفیت خیرین در اســتان اســتفاده 
ــاخت  ــروژه س ــه پ ــا ب ــه ورود آن ه ــرده و زمین ک
ــن  ــم. ای ــم نمایی ــی را فراه ــس هوای ــگاه اورژان پای
ــه ســاخت  ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــز نبای ــه را نی نکت
ــختی های  ــا س ــو و ب ــی، کاری ن ــگاه اختصاص پای
ــود و اینکــه خیریــن می خواســتند ایــن  فــراوان ب
طــرح را جلــو ببرنــد، مشــکات مــا را دوچنــدان 
می نمــود؛ لــذا افتتــاح ایــن کار بــا ســاخت پایــگاه 

ــد. ــان ش هم زم
وی در ادامــه افــزود: حــدود شــش مــاه قبــل، 
نــزد یکــی از خیریــن عرصــه ســامت قــم رفتیــم 
ــس  ــز اورژان ــه مرک ــه ب ــتیم ک ــان خواس و از ایش
آمــده و از نزدیــک کارهــا و برنامه هــا را مشــاهده 
کننــد. شــاید ایــن خواســت خــدا بــود کــه 
در  هوایــی  اورژانــس  روز،  در همــان  درســت 
ــه بیمارســتان  ــاله را ب ــی، پســری 19 س مأموریت
ــرگ  ــم م ــش حک ــان برای ــه زم ــرد ک ــل ک منتق
و زندگــی را داشــت؛ وقتــی ایشــان صحبــت 
ــه  ــک دقیق ــا ی ــر تنه ــت اگ ــه گف ــک را ک پزش
دیرتــر رســیده بــود دچــار مــرگ مغــزی می شــد 

ــد. ــل کردن ــاخت را تقب ــه س ــنیدند؛ هزین ش
ــن  ــه زمی ــل تهی ــه مراح ــم ب ــی ق ــاون فن مع
ــن  ــت: مهم تری ــار داش ــرده و اظه ــاره ک ــز اش نی
ــم  ــال و نی ــدود دو س ــود. ح ــئله ب ــن مس گام ای
بــا ارگان هــا و نهادهــای دولتــی مذاکــره کردیــم؛ 

نهایتــاً  و  شــد  برگــزار  متعــددی  جلســات 
ــزار و  ــت ه ــراژ هف ــا مت ــی را ب ــتیم زمین توانس
500 متــر در یکــی از بهتریــن نقــاط قــم آمــاده 
کنیــم. منطقــه ای کــه در حــد فاصــل عوارضــی 
قــم - تهــران و کاشــان- قــم و گرمســار، جنــب 
ســتاد فرماندهــی ناجــا واقــع شــده اســت 
پرحادثه تریــن  جــزو  کــه  را  محورهایــی  و 

مکان هــا هســتند را پوشــش می دهــد.
ــه  ــدی تهی ــه بع ــه داد: مرحل ــی ادام فراهان
بــرای  مــا  بــود؛  ســاختمان  بــرای  نقشــه 
شــرکت های  بهتریــن  ســراغ  بــه  کار  ایــن 
ساختمان ســازی رفتیــم و در نهایــت بــه دســت 
شــرکتی خصوصــی کــه در زمینــه تهیــه نقشــه 
می کنــد؛  فعالیــت  هوایــی  ســاختمان های 
آمــاده شــد و توســط ســازمان هواپیمایــی 

ــد. ــد ش ــز تأیی ــوری نی کش
این است پایگاه اختصاصی اورژانس قم

ســاختمان پایــگاه اورژانــس هوایــی قــم 
فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد   75 تاکنــون 
داشــته و حــدود 5 میلیــارد تومــان صــرف 
ــال  ــان امس ــا پای ــت و ت ــده اس ــاخت آن ش س
پایــگاه  ایــن  می رســد.  بهره بــرداری  بــه 
ــرای تعمیــر،  کلیــه تجهیــزات و الزاماتــی کــه ب
ــرد الزم اســت را  ــداری و پشــتیبانی از بالگ نگه
دارا می باشــد و طــوری طراحــی شــده کــه ســه 
اســتفاده  آن  از  بالگــرد هم زمــان می تواننــد 
نماینــد؛ کــه شــامل دو پــد ویــژه و یــک ســوله 
مخصــوص اســت. ایــن ســاختمان تاکنــون 
ــه  ــئولین ازجمل ــدادی از مس ــد تع ــورد بازدی م
مقامــات وزارت بهداشــت و رئیــس اورژانــس 
کشــور قــرار گرفتــه و ایــن احتمــال نیــز وجــود 
دارد کــه بــه عنــوان مرکــز فرماندهــی اورژانــس 

ــود. ــاب ش ــور انتخ ــی کش هوای
سخن آخر

ــه شــک و شــبهه ای  ــه هیچ گون مســئله ای ک
در آن وجــود نــدارد ایــن اســت کــه حــق 
اســتفاده از اورژانــس هوایــی بــه تمامــی مراکــز 
داده شــود کــه تمامــی مســئوالن ذی ربــط نیــز 
بــه ضــرورت آن اذعــان دارنــد امــا آنچــه کــه در 
ــت دارد و  ــی بســیار اهمی ــس هوای بحــث اورژان
تقریبــاً هــم نادیــده گرفتــه شــده اســت؛ عــدم 
ــس  ــز اورژان ــه مراک ــا ب ــگاه و بالگرده ــق پای تعل
مســئله  ایــن  اول  نــگاه  در  شــاید  اســت. 
ــا در زمــان  ــی نداشــته باشــد ام اهمیــت چندان
وقــوع بحران هــا و حــوادث غیرمترقبــه ایــن 
ضــرورت کامــًا احســاس می شــود. زمانــی 
ــد اســتفاده  ــی، خــود نیازمن ــان اصل ــه صاحب ک
از بالگردهــا هســتند و اورژانــس می مانــد و 
ــرگ و  ــه م ــی ک ــان و مجروحین ــیل مصدوم س
ــین ها  ــع تکنس ــور به موق ــه حض ــان ب زندگی ش
بســته اســت. امیدواریــم کــه پایــگاه اختصاصــی 
ــیب  ــن راه پرفرازونش ــد ای ــم بتوان ــس ق اورژان
ــن  ــازد و همچنی ــوار س ــئولین هم ــرای مس را ب
الگــوی مناســبی بــرای ســال های آینــده باشــد.

آشیانه ای برای پرنده های اورژانس
نخستین پایگاه تخصصی اورژانس هوایی در شهر قم و با کمک خیرین ساخته می شود
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زمیــن  یــک  تنهــا 
خالــی اســت و فــردی 
ــاده؛  ــن افت ــه روی زمی ک
از  را  چپــش  دســت 
ــدارد  ــن ن ــه پایی ــج ب آرن
ــرز  ــه ط ــم ب ــش ه و پای
صدمــه  وحشــتناکی 
تصویــر  اســت.  دیــده 
ــدر دل خــراش اســت  آن ق
ــم ها  ــودآگاه چش ــه ناخ ک
می شــوند.  بســته 
در  به ســرعت  تصویــر 
ــش  ــازی پخ ــای مج فض
کــس  هــر  و  می شــود 
دارد؛  آن  از  برداشــتی 
می کننــد  فکــر  همــه 
ــدت  ــل ش ــه دلی ــه او ب ک
فــوت  وارده،  جراحــات 
ــه دو  ــت چراک ــرده اس ک

قطــع  اصلــی اش  شــریان های  از  تــا 
ــم دارد  ــدیدی ه ــزی ش ــده و خونری ش
ــده  ــده مان ــاوری او زن ــال ناب ــا در کم ام
اســت. حــال ایــن ســؤال پیــش می آیــد 
ــر الهــی  ــا تقدی ــه؟ آی ــه چــرا و چگون ک
ــیده  ــه بخش ــش را ادام ــی حیات به تنهای
یــا اینکــه در ایــن بیــن دســت های 
ــد  ــد کــه خداون واســطه گری هــم بوده ان
متعــال مشــیتش را از طریــق آنــان اجــرا 

کــرده اســت.
پســر جــوان اهــل شهرســتان آبدانان 
از توابــع ایــام اســت. شــهری مــرزی که 
ــخت و دور  ــای سرس ــا و صخره ه کوه ه
از دسترســش همــراه اســمش بــه ذهــن 
ــوده  ــد. او راکــب موتورســیکلتی ب می آی
ــه  ــز ب ــاله را نی ــربچه ای 12 س ــه پس ک
همــراه خــود داشــته اســت و بــه خاطــر 
ــارس  ــژو پ ــه پ ــا بدن ــدید ب ــادف ش تص
ــلیمان  ــت. س ــاده اس ــن روز افت ــه ای ب
ــن  ــی دو ت ــادق عبداله ــوری زاد و ص ن
اورژانــس  پایــگاه  تکنســین های  از 
جــاده ای ســراب بــاغ هســتند کــه 
به محــض اطــاع از تصــادف، خودشــان 
را بــه بالیــن مصدومیــن می رســانند و بــا 
مدیریــت خــوب صحنــه و انجــام فــوری 
ــب را از  ــته اند راک ــه توانس ــات اولی اقدام

ــد. ــرگ حتمــی نجــات دهن م
فرشتگان سفیدپوش

ــدون اذن  ــی ب ــچ برگ ــد هی می گوین
بــر روی زمیــن نمی افتــد؛  خداونــد 
ــرگ  ــه م ــاده ب ــاق س ــک اتف ــی ی گاه
ــات نیــز  منتهــی می شــود و بعضــی اوق
بــا اینکــه همــه گمــان می کننــد دیگــر 
نفســی بــرای فــرد باقــی نمانده درســت 

ــودو  ــزه ای می ش ــر معج ــه آخ در لحظ
ــد در  ــد خداون ورق برمی گــردد. می گوین
روی زمیــن فرشــتگانی دارد کــه واســطه 
ــش  ــر بندگان ــه دیگ ــض ب ــاندن فی رس
هســتند. کســانی کــه گاهــی ملــک 
هســتند و گاهــی انســان و شــاید دلیلش 
ــین ها و  ــه تکنس ــه ب ــت ک ــن اس همی
آن هایــی کــه در عرصــه پزشــکی خدمــت 
فرشــتگان  می گوینــد  می کننــد 
ــر  ــات مه ــل اوق ســفیدپوش؛ چــون خی
الهــی توســط آن هــا بــه مــردم می رســد 
ــاده  ــر س ــاق به ظاه ــن اتف ــاید همی و ش

ــد. ــوارد باش ــن م ــی از همی ــم یک ه
او زنده ماند

روز  می گویــد:  عبدالهــی  صــادق 
ــه مــا  ــود کــه ب سه شــنبه 20 مهرمــاه ب
ــزام  ــریعا اع ــد و س ــت ش ــام مأموری اع
شــدیم. وقتــی بــه محــل رســیدم دیــدم 
ــل  ــه دلی ــوار ب ــب موتورس ــت راک دس
ــارس  ــژو پ ــپ پ ــمت چ ــا س ــورد ب برخ
قطــع شــده و 100 متــر آن طرف تــر 
بــود؛ هرچــه گشــتیم  پــرت شــده 
کنیــم.  پیــدا  را  دســت  نتوانســتیم 
اولیــن کاری کــه کردیــم ایــن بــود کــه 
خونریــزی اش را کنتــرل کردیــم و از 
طریــق تورنیکــه برایــش آی وی گرفتــم؛ 
ــگاه  ــه درمان ــردم و ب ــز ک ــگل تجوی رین
بــه  را  او  ابتــدا  کــردم.  کــد  اعــام 
ــان  بیمارســتان رســول اکــرم )ص( آبدان
بردیــم؛ پزشــک جــراح او را معاینــه 
کــرد و گفــت بایــد بــه بیمارســتان 
ایــام منتقــل شــود. چــون بیمارســتان 
ــت  ــت مأموری ــکال نداش ــس آن آمبوالن
بیــن بیمارســتانی را نیــز خودمــان انجام 

دادیــم. فاصلــه مــا تا شــهر 
حــدود 2 ســاعت بــود. کل 
مأموریــت 5 ســاعت طــول 
ــه  ــده ب ــا او زن ــید ام کش
ــل داده  ــتان تحوی بیمارس
شــد درحالی کــه بودنــد 
ــیب های  ــه آس ــانی ک کس
کمتــری  خیلــی 
ــر  ــا در کمت ــته اند ام داش
فــوت  ســاعت  یــک  از 

کرده انــد.
مأموریتی نفس گیر

زاد،  نــوری  ســلیمان 
ــر  ــین حاض ــر تکنس دیگ
ــد:  ــرا می گوی ــن ماج در ای
مأموریــت  از  تــازه  مــا 
ــه آن  ــم ک ــته بودی برگش
هــم مأموریتــی نفس گیــر 
و در منطقــه ای ســخت 
دچــار  روســتایی  یــک  بــود.  گــذر 
ــود و چــون آمبوالنــس  مشــکل شــده ب
نمی توانســت از آن منطقــه عبــور کنــد، 
بــا نیســان او را منتقــل کردیــم. ســاعت 
ــیدیم  ــگاه رس ــه پای ــه ب 14 و 30 دقیق
کــه ایــن مأموریــت اعــام شــد و اعــزام 
شــدیم. مصدومیــن دو نفــر بودنــد؛ 
راکــب 25 ســاله و پســری کــه ترکــش 
نشســته بــود 12 ســال داشــت. صحنــه 
ــود  ــی وج ــا پای ــود اص ــی ب دل خراش
نداشــت؛ دســتش هــم کــه قطــع شــده 
بــود. مصــدوم نوجــوان هــم که بــه دلیل 
شــدت تصــادف، بــه زمیــن خاکــی کنار 
راه پــرت شــده توســط مــردم بــه کنــار 
جــاده انتقــال داده شــده بــود. همــکارم 
بــه ســراغ راکــب رفــت و مــن هــم بــه 
ــو و  ــه زان پســرک رســیدم. او از دو ناحی
لگــن آســیب دیده بــود. ســریع اقدامــات 
الزم را برایــش انجــام دادم و بــه کمــک 
ــوار در  ــت موتورس ــم. دس ــکارم رفت هم
ــد  ــد و بع ــدا نش ــا پی ــتجوهای م جس
ــه  ــی ک ــده وقت ــه رانن ــد ک ــوم ش معل
دســت داخــل ماشــینش افتــاده آن را به 
بیــرون پــرت کــرده بــود. بعــد از این کــه 
کارمــان ســر صحنــه تصــادف تمام شــد 
ــه دلیــل کمبــود جــا، کــودک را روی  ب
صندلــی فیکــس کــردم و راکــب را هــم 
روی برانــکارد قــرار دادم. بــه بیمارســتان 
و  جــراح  پزشــک  رســیدیم  کــه 
بی هوشــی منتظــر بودنــد امــا بــه دلیــل 
شــرایط حــادش بــه بیمارســتان مرکزی 
ایــام منتقــل شــد و خوشــبختانه زنــده 

ــد. مان

ــی آن  ــودش را دارد و وقت ــاص خ ــکات خ ــغلی مش ــر ش ه
ــز  ــکاتش را نی ــئولیت ها و مش ــد مس ــی، بای ــاب می کن را انتخ
ــن مشــکات  ــه ای ــد ک ــری. گاهــی شــرایطی پیــش می آی بپذی
ــرد و  ــورش را ک ــوان تص ــه بت ــود ک ــزی می ش ــر از آن چی فرات
اتفاقاتــی بــر ســر راه قــرار می گیــرد کــه بیشــتر بــه آزمون هایــی 
ــا  ــای انســانیت اســت؛ آن ه شــبیه هســتند کــه قصدشــان ارتق
شــرایطی را مهیــا می کننــد کــه بفهمــی در کجــای مســیر قــرار 
گرفتــه ای و حاضــری چــه مقــدار از خــودت را بــرای شــغلت مایه 

بگــذاری.
ــن  ــش ممک ــرایط خاص ــر ش ــه خاط ــس ب ــین اورژان تکنس
اســت بــا مشــکات غیرمترقبــه ای در طــول خدمتــش برخــورد 
کنــد؛ مشــکاتی کــه حتــی گاهــی جــان آن هــا را نیــز تهدیــد 
ــدام  ــون هیچ ک ــه تاکن ــت این ک ــلم اس ــه مس ــا آنچ ــد ام می کن
از ایــن مســائل و مشــکات نتوانســته مانــع کار و تــاش 
ــه  ــد ک ــن باش ــر ای ــن ام ــل ای ــاید دلی ــود. ش ــین ها ش تکنس
ــر  ــم و خطی ــری مه ــود ام ــان ها به خودی خ ــان انس ــات ج نج
اســت و نه تنهــا در دیــن مقــدس اســام بلکــه در بیــن تمامــی 
ــه باشــند؛  ــان و فرهنــگ و تفکــری ک ــر زب ــا ه ــان ب ــردم جه م
کاری ســترگ و ســتودنی اســت. حــاال اگــر ایــن نــوع کارهــا در 
ــت  ــدد؛ اهمی ــوع بپیون ــه وق ــخت تر ب ــر و س ــرایطی متفاوت ت ش
ــینی در  ــه تکنس ــی ک ــل زمان های ــد؛ مث ــدان می کن آن را دوچن
حیــن انجــام عملیاتــی دچــار مصدومیــت می شــود امــا دســت 
ــن لحظــه  ــا آخری ــش را ت ــا مصدوم ــار ی از کار نمی کشــد و بیم
همراهــی می کنــد. بــه نظــر می رســد تنهــا یک چیــز اســت کــه 
ــذرد و  ــود بگ ــه از خ ــن کار وادارد ک ــه ای ــانی را ب ــد انس می توان
بــرای کمــک بــه دیگــری تــاش کنــد؛ آن هــم پیونــدی اســت 
ــه  ــدی ک ــش وجــود دارد. پیون ــن او و خدای ــه بی ناگسســتنی ک

هــر انســانی در ژرفــای وجــودش بــا خــدای خــود بســته تــا برای 
ــد انجــام دهــد. رضایتــی  کســب رضایتــش هــر کاری کــه بتوان
کــه در گــرو کمــک بــه هم نوعــان اســت؛ کســانی کــه در 
ــان  ــم امیدش ــد و چش ــرار دارن ــان ق ــرایط زندگی ش ــن ش بدتری
ــان  ــن زم ــان در ای ــه سفیدپوشــانی اســت کــه تنهــا ناجــی آن ب

هســتند.
بهنــام حیــدری، تکنســین مرکــز اورژانــس 155 تبریــز یکــی 
ــدید  ــت ش ــود مصدومی ــا وج ــه ب ــی ک ــت؛ کس ــن آدم هاس از ای
ــه  در حیــن انجــام عملیــات بــه کارش ادامــه داد و مصــدوم را ب

بیمارســتان منتقــل نمــود.
ــت  ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــر رواب ــادی نیا، مدی ــد ش وحی
ــا  ــرقی ب ــتان آذربایجــان ش ــای پزشــکی اس ــوادث و فوریت ه ح
اعــام ایــن خبــر گفــت: روز پنج شــنبه 22 مهرمــاه در مأموریــت 
اباغــی بــا تشــخیص MI وضعیــت اورژانســی، یــک کــد 
آمبوالنــس بــه همــراه دو تــن از تکنســین ها، عبــداهلل محــرم زاده 
و بهنــام حیــدری بــه منطقــه 214 تبریــز اعــزام شــدند. وی در 
ادامــه افــزود: پــس از انجــام اقدامــات پیش بیمارســتانی الزم در 
حــال انتقــال بیمــار بــه بیمارســتان بودنــد کــه تکنســین راننــده 
مجبــور بــه ترمــز آمبوالنــس شــده و آقــای حیــدری کــه در بالین 
بیمــار مشــغول مراقبــت و در حــال برداشــتن وســایل بــود ناگهان 
تعــادل خــود را از دســت داده و بــه کابیــن برخــورد می کنــد کــه 

ــه ترومــای لگــن وی می شــود. ایــن حادثــه منجــر ب
ــه  ــی ب ــم گراف ــت: علیرغ ــار داش ــه اظه ــا در ادام ــادی نی ش
عمــل آمــده و درد محــل آســیب، همکارمــان حاضــر بــه تعطیلی 
پایــگاه نشــده و بــا همــان وضعیــت و بــا مصــرف دارو و مســکن، 

ــاند. ــام می رس ــه اتم شــیفت کاری خــود را ب

یک عملیات 5 ساعته
روایتی از نجات جان راکبی با شرایط ویژه

تکنسینی که مجروح شد اما عملیاتش را ناتمام نگذاشت
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احیاء موفق کودک 8 ساله
تکنسین های بابل، واسطه زندگی دوباره ای شدند

مهــدی غام نیاروشــن، مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت 
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی بابــل از نجــات معجزه آســای 
ــر  ــود خب ــرده ب ــقوط ک ــت بام س ــه از پش ــاله ای ک ــی 8  س کودک
داد و گفــت: در روز شــنبه 24 مهرمــاه، ســاعت 14 و 14 دقیقــه 
ــرار شــد  ــل تماســی مردمــی برق ــا مرکــز پیــام باب بعــد از ظهــر ب
کــه طــی آن بــرای امدادرســانی بــه کودکــی دو ســاله درخواســت 
کمــک شــد. وی در ادامــه افــزود: در ایــن گــزارش آمــده بــود کــه 
ــی  ــان طالقان ــک ســوله در خیاب کــودک 8 ســاله ای از پشــت بام ی
نرســیده بــه مهدیــه امیــرکای بابــل ســقوط کــرده اســت. غــام 
ــد  ــک ک ــر ی ــن خب ــام ای ــس از اع ــه پ ــرد: بافاصل ــان ک ــا بی نی
و ســعید  گلشــن  علــی  تکنســین ها،  بــه همــراه  آمبوالنــس 
ــدت  ــزام شــده و توانســتند در م ــه اع ــه محــل حادث احمــدزاده ب
ــانند.  ــدوم برس ــه مص ــان را ب ــه خودش ــر از 3 دقیق ــی کمت زمان
ــا اشــاره بــه وضعیــت جســمانی  روابــط عمومــی اورژانــس بابــل ب
کــودک گفــت: در ایــن حادثــه متأســفانه کــودک 8 ســاله دچــار 
ــه گفتــه  ــود. ب ــوم اپیــدول شــده ب ــه همــراه همات ترومــای ســر ب
وی: تکنســین ها بافاصلــه اقدامــات درمانــی را آغــاز کــرده و 
ــی  ــی آر توانســتند زندگ ــات ســی پ ــا انجــام عملی خوشــبختانه ب
ــس  ــزود: پ ــان اف ــا در پای ــودک ببخشــند. غام نی ــه ک ــاره را ب دوب
ــر و  ــردن س ــری، پانســمان، فیکس ک ــات پزشــکی، رگ گی از اقدام
ــه بیمارســتان شــهید بهشــتی  گــردن انجــام شــد و مصــدوم را ب

ــد. ــل منتقــل کردن باب

پیاده روی برای نجات
اورژانس 115 خلیل شهر بهشهر ناجی بیمار قلبی

ــت  ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــر رواب ــک پور، مدی ــا اش زکری
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی مازنــدران از نجــات جــان 
و  داد  خبــر  ســخت گذر  منطقــه ای  در  ســاله   50 بیمــاری 
ــاه،  ــه روز پنجشــنبه 22 مهرم گفــت: در ســاعت 11 و 30 دقیق
ــد  ــه ش ــتان گرفت ــرق اس ــام ش ــز پی ــا مرک ــه ب ــی تماســی ک ط
درخواســت کمــک بــه بیمــاری کــه دچــار مشــکل قلبــی شــده 
بــود کردنــد. وی در ادامــه افــزود: بافاصلــه بعــد از اعــام ایــن 
ــه در  ــل حادث ــه مح ــهر ب ــگاه خلیل ش ــین های پای ــر، تکنس خب
ــان  ــا بی ــک پور ب ــدند. اش ــزام ش ــهر اع ــه بهش ــه مهدیرج منطق
ــابقه  ــا س ــاله ب ــی 50 س ــار آقای ــزود: بیم ــخص اف ــت ش وضعی
ــن  ــه حی ــود ک ــی ب ــتنت قلب ــک و اس ــی و دیابتی ــکل قلب مش
انجــام کار در بــاغ، دچــار درد در ناحیــه قفســه ســینه و تنگــی 
نفــس شــده بــود. روابــط عمومــی مازنــدران بــه مشــکات خــاص 
ــل  ــه دلی ــت: ب ــار داش ــرده و اظه ــاره ک ــز اش ــه نی ــل حادث مح
ــا پــای پیــاده  ســخت گذر بــودن منطقــه، بــه ناچــار همــکاران ب
و حمــل تجهیــزات، خــود را بــه بیمــار رســاندند. بعــد از گرفتــن 
ــام  ــن انج ــی وی و همچنی ــم حیات ــرل عائ ــال و کنت ــرح  ح ش
ــاز،  ــراری رگ ب ــی شــامل: برق ــات درمان مشــاوره پزشــکی اقدام
اکســیژن تراپــی و تجویــز داروهــای مــورد نیــاز، وضعیــت بیمــار 
ــه  ــال ب ــل و انتق ــت کام ــا مراقب ــت ب ــد. درنهای ــت نمودن را تثبی
آمبوالنــس، ایــن بیمــار در شــرایط خــوب بــه بیمارســتان امــام 

ــد. ــل گردی ــهر منتق ــی )ره( بهش خمین

قلبی که در حین امدادرسانی
 از تپش ایستاد

وقتــی واژگونــی خــودرو ســواری در محــور کلمتلــی- بندرعبــاس 
بــه مرکــز پیــام اورژانــس هرمــزگان اطــاع داده شــد؛ بافاصلــه کــد 
523 پایــگاه گچیــن تکنســین ها، محمــد والــه و جهانگیــر صفــت زاده 

بــه محــل اعــزام شــدند.
ــت حــوادث و  ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــور، رواب ــاره حاجیعلی پ به
ــزود: پــس از  ــر اف ــن خب ــا اعــام ای فوریت هــای پزشــکی هرمــزگان ب
بررســی صحنــه واژگونــی خــودرو توســط نیروهــای اورژانــس، متوجــه 
شــدند مصــدوم در خــودرو ســواری گیــر کــرده و ابتــدا بایــد رهاســازی 
ــزود:  ــرد. وی اف ــورت گی ــی ص ــه اورژانس ــات اولی ــپس اقدام ــود س ش
ــر  ــگاه هال احم ــس 115 از پای ــای اورژان ــرف نیروه ــه از ط بافاصل
ــس  ــین های اورژان ــه تکنس ــد ک ــک کردن ــت کم ــع آب درخواس منب

ــوند. ــراه می ش ــر هم ــان هال احم ــا کارکن ــک ب ــت کم جه
در همیــن حیــن جهانگیــر صفــت زاده، تکنســین 54 ســاله 
اورژانــس در حیــن عملیــات نجــات، دچــار درد قفســه ســینه می شــود 
ــاندن  ــا رس ــا او ت ــردد ام ــی می گ ــوری اورژانس ــات ف ــد اقدام و نیازمن
مصــدوم تصادفــی بــه بیمارســتان، همچنــان بــه فعالیــت خــود ادامــه 

می دهــد.
ــگاه اورژانــس بیــن جــاده ای  هم اکنــون صفــت زاده، تکنســین پای
 ccu گچیــن بــه علــت عارضــه حــاد قلبــی )ســکته قلبــی( در بخــش
بیمارســتان شــهید محمــدی بندرعبــاس بســتری بــوده و تحــت 
ــش و  ــی وی رضایت بخ ــال عموم ــبختانه ح ــد؛ خوش ــان می باش درم
ــی  ــات درمان ــت اقدام ــال دریاف ــز در ح ــی نی ــه واژگون ــدوم حادث مص

اســت.

پرواز برای نجات
سوختگی جوان 27 ساله در زیرکوه، بالگرد 

اورژانس را به پرواز درآورد
ــوادث و  ــت ح ــز مدیری ــر مرک ــان، مدی ــی دلخروش ــر عل دکت
ــرای نجــات  ــرواز ب ــی از پ ــان جنوب ــکی خراس فوریت هــای پزش
جوانــی 27 ســاله روســتایی خبــر داد و گفــت: در ســاعت 8 صبــح 
ــام  ــز پی ــا مرک ــه ب ــی ک ــی تماس ــاه و ط ــنبه، 19 مهرم روز یک ش
اورژانــس 115 برقــرار شــد؛ حادثــه ســوختگی جــوان 27 ســاله ای 
ــام  ــود، اع ــوه ب ــتان زیرک ــتاهای شهرس ــی از روس ــی یک ــه اهال ک
ــک  ــه ی ــر بافاصل ــن خب ــام ای ــا اع ــزود: ب ــه اف ــد. وی در ادام ش
ــه  ــل حادث ــه مح ــان ب ــگاه زه ــس 115 پای ــس اورژان ــد آمبوالن ک
اعــزام شــد و تکنســین ها، بیمــار را پــس از انجــام اقدامــات 

ــد. ــل نمودن ــان منتق ــگاه زه ــه درمان ــتانی ب پیش بیمارس
دکتــر دلخروشــان اظهــار داشــت: پــس از ویزیــت اولیــه پزشــک 
ــات  ــه عملی ــتان و ادام ــه بیمارس ــار ب ــال بیم ــرای انتق ــگاه، ب درمان
درمانــی، درخواســت اعــزام بالگــرد اورژانــس گردیــد کــه بافاصلــه 
ــوه  ــه ســمت شهرســتان زیرک ــد ب ــی بیرجن ــس هوای ــرد اورژان بالگ
بــه پــرواز درآمــد و بیمــار را جهــت ادامــه درمــان بــه بیمارســتان 

ــرد. ــل ک ــد منتق ــا )ع( بیرجن امام رض
ــزود: در طــول  ــان اف ــی در پای رئیــس اورژانــس خراســان جنوب
هفتــه گذشــته 3 مــورد درخواســت اعــزام بالگــرد از شهرســتان های 
ــز ارتباطــات و فرماندهــی  ــه مرک ــاد ب سربیشــه، طبــس و حاجی آب
عملیــات )EOC( دانشــگاه اعــام شــده اســت کــه در ایــن 
ــی  ــز درمان ــه مراک ــس ب ــرد اورژان ــا بالگ ــدوم ب ــا 3 مص مأموریت ه

ــده اند. ــزام ش ــتان اع ــز اس مرک

یک عملیات نجات متفاوت
داستان جالب نجات جان بیمار در جهرم

رحمانیــان، مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیــرت حــوادث 
ــط  ــاوت توس ــی متف ــرم از عملیات ــکی جه ــای پزش و فوریت ه
تکنســین های ایــن مرکــز خبــر داد و گفــت: در ســاعت 6 
بــا  هم زمــان  مهرمــاه،   20 سه شــنبه  روز  دقیقــه   30 و 
ــا  ــم ب ــابقه آس ــا س ــاله ب ــی 60 س ــینی خانم ــوعای حس تاس
ــه  ــد ک ــام می کن ــه و اع ــاس گرفت ــس تم ــام اورژان ــز پی مرک
دچــار تنگــی نفــس شــدید شــده اســت. وی در ادامــه افــزود: 
ــت  ــود و نمی توانس ــاعد نب ــا مس ــار اص ــمی بیم ــاع جس اوض
ــد.  ــان کن ــق بی ــور دقی ــود را به ط ــکونت خ ــل س آدرس مح
بــا اصــرار و صحبت هــای  باالخــره  ادامــه داد:  رحمانیــان 
ــه  ــم بیمــار در ادام ــه همــکاری ک کارشــناس ارتباطــات و البت
ــگ درب از  ــی رن ــه و حت ــماره کوچ ــان، ش ــام خیاب ــاس، ن تم
ــای  ــی فوریت ه ــم عملیات ــه تی ــد و بافاصل ــه ش ــار گرفت بیم
ــه  ــدند. ب ــزام ش ــل اع ــه مح ــهری ب ــک ش ــگاه ی ــکی پای پزش
گفتــه وی: زمانــی کــه آمبوالنــس بــه محــل رســید پشــت در 
بســته مانــد و هیچ گونــه پاســخی شــنیده نشــد. بــا توجــه بــه 
ــزل  ــه آدرس، من ــان از اینک ــخص و اطمین ــودن ش ــال ب بدح
ــا  ــه ب ــختی و البت ــه س ــان 115 ب ــت؛ کارکن ــار اس ــان بیم هم
ــاالی  ــایه ها از ب ــور همس ــا حض ــو و ب ــه زان ــت از ناحی مصدومی
درب وارد منــزل بیمــار شــدند و متأســفانه بیمــار را در حالتــی 
کــه دچــار ایســت تنفســی شــده بــود مشــاهده کردنــد. روابــط 
عمومــی جهــرم اظهــار داشــت: تکنســین ها بافاصلــه اقــدام بــه 
ــرای  ــار را ب ــرده و بیم ــی و دادن دارو ک ــس مصنوع انجــام تنف
انجــام ادامــه عملیــات درمانــی بــه بیمارســتان پیمانیــه جهــرم 

ــد. ــل کردن منتق

اورژانس 115 در بحران آتش سوزی کلینیک 
تخصصی جواداالئمه کرمان سریع وارد عمل شد

ــت  ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــی، رواب ــا کرمان ــزارش رض ــه گ ب
ــارن ســاعت 15 و 30  ــان مق ــای پزشــکی کرم حــوادث و فوریت ه
ــا مرکــز پیــام، خبــر از  دقیقــه دوشــنبه 5 مهرمــاه، طــی تمــاس ب
ــان  ــه کرم ــی جواداالئم ــک تخصص ــوزی در کلینی ــوع آتش س وق
داده شــد. ســیدمحمد صابــری، رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و 
ــروی  ــانی، نی ــا آتش نش ــی ب ــن هماهنگ ــکی ضم ــای پزش فوریت ه
و  ارتباطــات  پیش بیمارســتانی،  اورژانــس  آنــکال  و  انتظامــی 
پشــتیبانی بــه همــراه 5 دســتگاه آمبوالنــس، یــک دســتگاه اتوبوس 
آمبوالنــس،18 پرســتار و تکنســین فوریت هــای پزشــکی بــه 

ــد. ــزام گردی ــه اع منطق
وی در ادامــه افــزود: در محــل حادثــه هم زمــان بــا مهــار 
ــداد 31  ــود، تع ــی رخ داده ب ــز درمان ــن مرک ــار ای ــه در انب ــش ک آت
ــش  ــد از بخ ــتری بودن ــز بس ــش دیالی ــه در بخ ــزی ک ــار دیالی بیم
خــارج و بــه مراکــز درمانــی دیگــر انتقــال داده شــدند؛ تعــداد 40 
بیمــار ســرپایی کــه بــه کلینیــک مراجعــه کــرده بودنــد بــه بیــرون 

ــت شــدند. کلینیــک هدای
ــه از  ــدوم ک ــه 2 مص ــن حادث ــت: در ای ــار داش ــری اظه جعف
ــدند و  ــی ش ــیژن درمان ــل، اکس ــد در مح ــک بودن ــان کلینی کارکن
خوشــبختانه ایــن حادثــه مصــدوم و تلفــات جانــی دیگــری نداشــت. 
نهایتــا آتش ســوزی در ســاعت 19 مهــار گردیــد. شــایان ذکر اســت 
دکتــر حق دوســت ریاســت دانشــگاه، دکتــر رشــیدی نــژاد معــاون 
ــه حضــور  ــان در محــل حادث ــر درم ــدری مدی ــر مق ــان و دکت درم

داشــتند.

حضور به موقع اورژانس 115
 در آتش سوزی جواداالئمه



نیاز جامعه به همیاران اورژانس
تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش                     که دست دادش و یاری ناتوانی داد

)حافظ(
امــروزه بــا توجــه بــه افزایــش وســایل نقلیــه شــهری بــه تبــع آن، افزایــش تصادفات 
ــی و تنفســی و  ــای قلب ــودی بیماری ه ــیر صع ــن س ــهری و همچنی ــهری و برون ش ش
نقــش مهــم زمــان )golden time( در این گونــه مــوارد اورژانســی، لــزوم افزایــش دانــش 
ــت  ــز اهمی ــم و حائ ــه مه ــام اقشــار جامع ــن تم ــی را در بی ــاء قلب امدادونجــات و احی

کــرده اســت.
یکــی از تجاربــی کــه در ســال های گذشــته بــا اتــکا بــه آن، شــاهد فرهنگ ســازی 
در ســطح جامعــه و کاهــش تصادفــات و آمــار مرگ ومیــر بودیــم »همیــاران پلیــس« 
بودنــد کــه بی شــک بــا الگوگیــری از آن، وجــود »همیــاران اورژانــس« نیــز نیــاز مبــرم 

امــروز جامعــه می باشــد.
همیــار یــک خیــر فرهنگــی اســت کــه به صــورت داوطلبانــه و بــا هــدف کمــک بــه 
بهبــود شــرایط زندگــی مــردم جامعــه، بخشــی از وقــت، تخصــص و توانایــی خــود را 
در اختیــار گــروه هــدف قــرار می دهــد؛ گــروه هــدف می توانــد پلیــس و یــا اورژانــس 
باشــد. همیــار در اصــل مفهــوم پیشــرفته و متعالــی خیــر اســت کــه تنهــا کمــک مالــی 
ــی  ــی را کاف ــردن آســیب های اجتماع ــرای ریشــه کن ک ــه ب ــد جامع ــردم نیازمن ــه م ب
ــه معضــات کوچــه و  ــم و تخصــص خــود را وقــف پرداختــن ب ــد و وقــت، عل نمی دان

ــان اطــراف خــود می کنــد. خیاب
آقــای محمــد حیــدری، دبیــر عربــی در شهرســتان آبدانــان از توابــع اســتان ایــام 
زمانــی کــه در کاس درس مشــغول تدریــس بــود بــا ســروصدای دانش آمــوزان متوجــه 
فــردی شــد کــه وســط حیــاط افتــاده؛ ایــن دبیــر عربــی چــون دوره عملیــات احیــاء 
ــی و تنفــس  ــاء، ماســاژ قلب ــات احی ــا انجــام عملی ــود توانســت ب ــده ب ــی را گذران قلب
ــای حیــدری   ــه زندگــی شــود. آق ــن نوجــوان ب ــه بازگشــت ای ــق ب دهان به دهــان موف
ــه از هــزاران مــوردی اســت کــه در موقعیت هــای اورژانســی  معلــم فــداکار یــک نمون
قــرار می گیرنــد و می تواننــد تــا رســیدن آمبوالنــس همیــار اورژانــس باشــند. بی شــک 
ــرورش،  ــق آموزش وپ ــه از طری ــطح جامع ــی در س ــوزش همگان ــک آم ــا ی ــوان ب می ت
آمــوزش عالــی، رســانه های دیــداری و شــنیداری همیــاران اورژانــس را تربیــت کــرد 
کــه حداقــل تــا زمــان رســیدن اورژانــس 115 بــر بالیــن مصــدوم یــا بیمــار، عملیــات 
بالینــی ابتدایــی را انجــام دهنــد. در بیمــاری کــه دچــار خونریــزی شــدید شــده اســت 
هــر دقیقــه و ثانیــه کــه زمــان از دســت بــرود شــانس حیــات را کاهــش می دهــد ولــی 
اگــر در ایــن صحنــه شــخصی حضــور داشــته باشــد کــه عملیــات کنتــرل خونریــزی را 
آمــوزش دیــده باشــد قطعــاً کمــک بزرگــی بــه مصــدوم می نمایــد. در بیمــاران قلبــی 
کــه زمــان طایــی 4 الــی 6 دقیقــه اســت اگــر کســی بــر بالیــن بیمــار باشــد کــه تــا 
رســیدن اورژانــس ایــن زمــان را مدیریــت کنــد و بــه ماســاژ قلبــی بپــردازد؛ شــانس 

ــدن بیمــار را افزایــش می دهــد. ــده مان زن
یــک همیــار اورژانســی بــا محبــت و احتــرام به دیگــران، احســاس مســئولیت پذیری، 
خودبــاوری، اعتمادبه نفــس، مهارت آمــوزی و داشــتن اطاعات پزشــکی درســت نســبت 
بــه وظایــف خــود می توانــد فردایــی بهتــر را بــرای جامعــه رقــم بزنــد. همین کــه یــک 
ــه  ــف فوریت هــای پزشــکی آشــنا شــود ب ــا وظای ــی ب ــوز از تحصیــات ابتدای دانش آم

نحــوی نیــز شــاهد کاهــش مأموریت هــای غیراورژانســی خواهیــم بــود.
مقایســه آمــار 28 هــزار نفــری کشته شــدگان در تصادفــات ســال 85 بــا آمــار کمتــر 
از 20 هــزار نفــری ســال 92 نشــان از تجربــه موفــق همیــاران پلیــس بــوده اســت. لــذا 
ایــن موضــوع خــود گــواه بــر ایــن ادعاســت کــه وجــود همیــاران چــه در زمینــه پلیــس 
و چــه اورژانــس، نیــاز جامعــه اســت کــه جــای خالــی آن بــه  شــدت احســاس می شــود 

و ایــن جــز بــا آمــوزش، فرهنگ ســازی و توجــه دولت هــا بــه دســت نمی آیــد.

بر اساس خاطره ای از ولی ا... سالمی  زاده اورژانس 115 اردستان
ــد و  ــن می آمدن ــمان پایی ــرف آرام از آس ــز ب ــای ری ــود؛ دانه ه ــال 83 ب ــتان س زمس
ــم  ــرف حرکــت می کــرد و در دل ــا دانه هــای ب ــن می نشســتند. نگاهــم ب ــن زمی روی ت
آفریدگارشــان را تحســین می کــردم کــه زنــگ تلفــن بــه صــدا درآمــد؛ یــک اتوبــوس 
ــس  ــگاه اورژان ــا پای ــا تنه ــا م ــود. آن روزه ــرده ب ــادف ک ــان تص ــاده نائین-کاش در ج
اردســتان بودیــم؛ نــه دیســپچ داشــتیم و نــه امکانــات و تجهیــزات پیشــرفته ای. مــن و 
همــکارم بــدون معطلــی ســوار آمبوالنــس شــدیم و راه افتادیــم. مصدومــان از ماشــین 
پیــاده شــده و کنــار جــاده نشســته بودنــد؛ حــال پانــزده نفرشــان  بســیار وخیــم بود.مــا 
بودیــم و تنهــا یــک آمبوالنــس و آن همــه بیمــار وحشــت زده. نیــم ســاعت را یک نفــس 
امدادرســانی کردیــم تــا اینکــه آمبوالنــس کمکــی از بیمارســتان رســید؛ بیمارهــا را در 
ــتیم. در  ــاره برمی گش ــاندیم و دوب ــتان می رس ــه بیمارس ــتیم و ب ــس می گذاش آمبوالن
میــان همهمــه مصدومیــن و مســافران، صــدای داد و فریــاد پیرزنــی کــه بــا لهجــه یزدی 
می گفــت: آهــای آقــای دکتــر بــه دادم برســید، پــای شــوهرم قطــع شــد! توجــه ام را بــه 
خــودش جلــب کــرد. بــا عجلــه بــه طرفــش رفتــم؛ خوشــبختانه حــال پیرمــرد خــوب 

بــود و پایــش بیــن صندلی هــا گیــر کــرده و کمــی زخمــی شــده بــود.
تقریباهمــه مجروحیــن را منتقــل کــرده بودیــم بــه جــز همــان پیرمــرد و چنــد نفــر. 
به ســختی همــه آن هــا را در عقــب آمبوالنــس پاتــرول جــا دادم و خــودم رفتــم جلــو 
ــم نشســته  ــه و ســر جای ــن رفت ــر از م ــزدی زودت ــرزن ی ــا همان جــا خشــکم زد. پی ام
بــود؛ تــازه ســه تــا کیــف بــزرگ هــم بــا خــودش آورده و روی صندلــی گذاشــته بــود.
ــان را  ــا فقــط مصدوم ــادر جــان شــما چــرا ســوار شــدید؟! م ــم: م ــا تعجــب گفت ب
می بریــم؛ چنــد دقیقــه دیگــر برایتــان اتوبــوس می فرســتند امــا پیــرزن بــا عصبانیــت 
رو بــه مــن گفــت: چــی؟ مــن بمونــم وســط بیابــون و شــما شــوهرمو ببریــد شــهر؟ نــه 
ــا او  ــودم کــه ب ــره باهــاش میــرم. خســته تر از آن ب خیــر مــن هــر جــا کــه شــوهرم ب
ــوش  ــم گ ــدام از حرف های ــه هیچ ک ــگار ب ــه  ان ــگار ن ــًا ان ــم اص ــم؛ او ه ــث کن جروبح
نمی کــرد و تنهــا کاری کــه توانســتم بکنــم ایــن بــود کــه کیف هــا را پاییــن بگــذارم. 
ــی  ــد ول ــم، شــما بیایی ــم داری ــم جــا ک ــان ه ــرای خودم ــا ب ــم ببخشــید م ــه او گفت ب
ــر  ــط اگ ــد؛ فق ــان می آورن ــوس برایت ــا اتوب ــا را ب ــد، آن ه ــان همین جــا می مان کیف هایت

پــول یــا طــا داریــد برداریــد، باشــه مــادر؟!
ــده باشــد،  ــار همه چیــز را چــک کــردم کــه کســی جانمان ــرای آخریــن ب رفتــم و ب
ــا  ــار ب ــن ب ــاره کیفــش را آورده اســت. ای ــرزن دوب ــه پی ــدم ک ــی برگشــتم دی ــا وقت ام
عصبانیــت کیف هــا را پــرت کــردم پاییــن و گفتــم پــس مــن کجــا بشــینم؟ کــی بــه 
ایــن مریض هــا برســه؟ پیــرزن اخمــی کــرد و ســاکت شــد؛ معلــوم بــود کــه حســابی 

دلخــور شــده اســت.
ــم،  ــف کنی ــور شــدیم توق ــن مجب ــزی یکــی از مصدومی ــه خاطــر خونری ــن راه ب بی
امــا مــن هــر چــه گشــتم جامبــک را پیــدا نکــردم؛ انــگار غیــب شــده بــود. از همــکارم 
پرســیدم کیــف را ندیــدی؟ گفــت نــه همیــن جلــو روی صندلــی بــود! خودت گذاشــتی. 
ذهنــم اصــًا کار نمی کــرد؛ نمی دانســتم بایــد کجــا را بگــردم کــه پیــرزن نیشــخندی 
ــرد،  ــت نگ ــال کیف ــود دنب ــت: بیخ ــزدی گف ــظ ی ــه غلی ــان لهج ــا هم ــن زد و ب ــه م ب
اینجــا نیســت بــا کیف هــای مــن پرتــش کــردی بیــرون؛ حــاال اگــر الزمــش داری بــرو 

بیــارش؛ فقــط قربــون دســتت کیف هــای مــن هــم بیــار.

خاطرات اورژانسی ها

می گوینــد پشــت هــر مــرد موفقــی یــک 
زن موفــق اســت، زنــی کــه در دغدغه هــا و 
ــریک  ــردش ش ــادی م ــم و ش ــا و غ ناراحتی ه
زندگــی  لحظــات  تمــام  در  و  می شــود 
دوشادوشــش می ایســتد و چــون یــک روح 
آن قــدر  کار  ایــن  و  هســتند  جســم  دو  در 
از  بســیاری  در  کــه  دارد  پــاداش  و  اجــر 
احادیــث همســرداری هم پایــه جهــاد در راه 
ــس  ــت. تکنســین اورژان ــه اس ــرار گرفت ــدا ق خ
ــر  ــه خاط ــودن، شــغل پراسترســی اســت و ب ب
ــرای تکنســین ها  ــول روز ب ــه در ط ــی ک حوادث
رخ می دهــد فــراز و فرودهــای روحــی بســیاری 
را تجربــه می کننــد؛ بدیهــی اســت همســران و 
ــن  ــر ای ــز به نوعــی درگی ــا نی خانواده هــای آن ه
اتفاقــات می شــوند و اینجاســت کــه نقــش مــادر 
ــر  ــش پررنگ ت ــش از پی ــواده بی ــر خان و همس
ــه  ــوری خان ــد ط ــا بای ــه آن ه ــرا ک ــود چ می ش
ــا  ــترس ها و دلهره ه ــن اس ــه ای ــد ک را بچرخانن
و ناراحتی هــای گاه و بیــگاه نتوانــد آســیبی بــه 
شــالوده و زیربنــای اصلــی خانــواده وارد کننــد.
ایــن  از  یکــی  احمــدی  ســلیمه  خانــم 
بی شــمار بانــوان اســت کــه ســعی کــرده 
اســترس ها،  و  اضطراب هــا  ایــن  کنــار  در 
محیطــی گــرم و صمیمــی را بســازد؛ ایشــان 
از  عشــقی  حمیــد  ســید  آقــای  همســر 
نیشــابور  اورژانــس  مرکــز  تکنســین های 
هســتند، در ســال 72 ازدواج کــرده و خانه دار 
هســتند و ســه دختــر دارنــد؛ یلــدا 17 ســاله 
ــدا و شــیدا 11 ســاله.  و دوقلوهــای آن هــا آی

ــا ایشــان داشــته ایم کــه در  ــه ب گپــی صمیمان
ــم: ــم می خوانی ــا ه ــه ب ادام

»یک یک پنــج«: وقتــی بــا ایشــان ازدواج 
کردیــد در اورژانــس شــاغل بودنــد؟ شــما 

ــتید؟ ــغل نداش ــن ش ــا ای ــکلی ب مش
خیــر آن موقــع ســرباز بودنــد، بعــد 

ــی کــه  از ازدواجمــان یعنــی زمان
چهــار  بزرگ مــان  دختــر 
ســال داشــت وارد ایــن حرفه 
شــدند. نــه، مشــکلی نداشــتم 
ــی  ــرایط زندگ به هرحــال ش
بــا  کــه  می کنــد  ایجــاب 

ســختی ها کنــار بیاییــم.
شــما  »یک یک پنــج«: 
ــغل  ــن ش ــاره ای ــدر درب چق

داشــتید؟ اطاعــات 
ــتاری  ــان پرس ــون ایش چ
مدتــی  و  بودنــد  خوانــده 
کار  بیمارســتان  در  هــم 

می کردنــد کــم و بیــش بــا 
این جــور محیط هــا آشــنایی 
کار  کل،  در  امــا  داشــتیم 
مخصوصــاً  بــود؛  ســختی 
ــان  ــه ایش ــتخدام ک ــل اس اوای
ــا  ــد م ــاغل بودن ــبزوار ش در س

ــد روز در  ــم و چن ــابور بودی نیش
هفتــه را پشــت ســر هــم شــیفت بودنــد.

ــه  ــتید از اینک ــیمان نیس ــج«: پش »یک یک پن
همســرتان ایــن شــغل را انتخــاب کرده انــد؟

ــد  ــم، هرچن ــم می کن ــار ه ــًا. افتخ ــه اص ن
وقتــی بــاالی ســر بیمــار می رونــد خیلــی 

ناراحــت می شــوند و از نظــر روحــی خیلــی 
ــی ام از  ــا راض ــد ام ــرار می گیرن ــار ق ــت فش تح
ــی آورد. ــفر ه مان م ــر س ــال س ــان ح ــه ن اینک

همســرتان  شــغل  آیــا  »یک یک پنــج«: 
ــد؟ ــی کنی ــر زندگ ــه متفاوت ت ــده ک ــث نش باع
ــه هیچ وجــه. ایشــان همــه کارهایشــان  ــه ب ن

دعای خیرشان برکت زندگی مان است
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علی و پدر و مادرش به همراه آرش و 
خانواده اش، به جشن تولد امیر، پسرخاله علی دعوت هستند. 

امروز تولد یک سالگی اش است. امیر در یکی از شب های برفی سال در آمبوالنس به دنیا 
آمده است. علی چندین بار داستان تولد پسرخاله اش را شنیده بود اما وقتی فهمید پدر 
آرش همان تکنسینی است که کمک کرده تا امیر به دنیا بیایید، از خاله اش خواست تا 

ماجرای تولد را برای آرش هم تعریف کند.
خاله علی گفت: آن شب برف زیادی باریده و تمام خیابان ها بسته شده بود. امیر 

داشت به دنیا می آمد و من هم اصال حالم خوب نبود؛ نمی دانستیم چه باید بکنیم. نه 
خودمان ماشین داشتیم و نه توانستیم از آژانس ماشین بگیریم. به ذهنمان رسید که 
با اورژانس 115 تماس بگیریم؛ آن ها خیلی زود آمدند؛ یکی از تکنسین ها، آقای 

رضوی پدر آرش بود. ما سوار آمبوالنس شدیم اما در بین راه و کنار جاده توقف 
کردیم چون امیر کوچولو داشت به دنیا می آمد و نمی شد حرکت کرد. خدا را 

شکر امیر با سالمت کامل به دنیا آمد و بعد به سمت بیمارستان حرکت کردیم. 
ما تصمیم داشتیم که حتما در جشن تولد یک سالگی اش از آقای رضوی و 

همکارش دعوت کنیم و وقتی آن ها را در آپارتمان شما دیدیم واقعاخوشحال 
شدیم؛ هرچند همکارشان نتوانستند امشب بیایند.

امیر کوچولو در بغل مادرش نشسته بود و به علی و آرش نگاه می کرد؛ گاهی 
هم برایشان لبخند می زد. خاله، امیر را پیش علی و آرش گذاشت تا با هم بازی 

کنند و خودش هم رفت تا شام را آماده کند. آن شب به همه آن ها خوش گذشت؛ 
در آخر امیر در آغوش آقای رضوی با علی و آرش یک عکس یادگاری گرفتند 

و قرار شد آن ها هر سال در جشن تولد امیر 
شرکت کنند.



اورژانس در آینه اسالم

ــور  ــا خط ــن م ــه ذه ــه ب ــزی ک ــن چی ــنیده ایم؛ اولی ــاد را ش ــه جه ــا کلم باره
ــت.  ــی اس ــه ادوات جنگ ــاره و خاص ــش، خمپ ــر، ترک ــگ، تی ــه، جن ــد جبه می کن
ــوان  ــه عن ــددی دارد؟ ب ــی متع ــاد معان ــه جه ــم ک ــر کرده ای ــن فک ــه ای ــچ گاه ب هی
نمونــه در روایــات، تــاش یــک زن بــرای مهیــا کــردن فضــای ســالمی در خانــواده و 
تأمیــن نیازهــای همســرش جهــاد شــمرده شــده اســت. یــا کوشــش در راه رســیدن 
بــه اهــداف بلنــد در مســیر کاری کــه هدفــش بــه دســت آوردن رضــای الهــی باشــد، 
جهــاد فــی ســبیل اهلل اســت. اساســاً کســی کــه از خانــه خــود خــارج می شــود تــا 
بــا هــدف خدمــت بــه مــردم و جلــب نظــر خــدای ســبحان فعالیتــی را آغــاز کنــد، 
کار او طبــق ایــن نیــت صحیحــش نوعــی جهــاد اســت. بــه ایــن قســمت ازآیــه 100 
ِ َوَرُســولِِه  ســوره مبارکــه نســاء دقــت کنیــد: »َوَمــْن یَْخــُرْج ِمــْن بَْیِتــِه ُمَهاِجــًرا إِلـَـی اهللَّ
ِ«. »و هــر کــس )بــه قصــد( مهاجــرت  ثـُـمَّ یُْدِرْکــُه الَْمــْوُت َفَقــْد َوَقــَع أَْجــُرُه َعلـَـی اهللَّ
در راه خــدا و پیامبــر او، از خانــه  اش بیــرون آیــد، ســپس مرگــش برســد پــاداش او 

قطعــاً بــر خداســت.«
ــروع  ــا ش ــان از این ج ــیم: جری ــه برس ــن نکت ــه ای ــه ب ــم ک ــا را گفت ــه ی این ه هم
ــات  ــرای نج ــور ب ــی کش ــس هوای ــین اورژان ــای تکنس ــدادی از بچه ه ــه تع ــد ک ش
ــن راه  ــدند. در بی ــزام ش ــه اع ــل حادث ــمت مح ــه س ــان ب ــده ای از هم وطن ــان ع ج
طــی اتفــاق هولناکــی، بالگــرد دچــار ســانحه شــد و متأســفانه شــنیدیم کــه چنــد 
نفــر از عزیــزان تکنســین اورژانــس کشــور بــه درجــه ی رفیــع شــهادت نائــل آمدنــد. 
ــرای  ــرادران چــون ب ــن ب ــاً ای ــم مطمئن ــا هــم مــرور کردی ــه ای کــه ب ــر اســاس آی ب
ــه  ــود ب ــل کار خ ــد از مح ــده بودن ــار ش ــه گرفت ــانی ک ــدادی از کس ــه تع ــک ب کم
محــل حادثــه حرکــت کردنــد؛ کارشــان جهــاد و در حکــم شــهیدند. گفتیــم شــهید؛ 
بگذاریــد کمــی در مــورد ایــن واژه باهــم گفت وشــنود کنیــم. آنچــه کــه از روایــات 
ــش  ــره  خون ــن قط ــن اولی ــا ریخت ــهید ب ــه ش ــت ک ــن اس ــود ای ــت می ش ــا برداش م
تمامــی حقوقــی کــه از ناحیــه خداونــد بــر گــردن اوســت چنان چــه کوتاهــی کــرده 
باشــد بــه برکــت ایــن حرکــت عظیــِم او و ایــن ایثــار فوق العــاده اش، مــورد عفــو قــرار 
می گیــرد. شــاید بگوییــم مــرگ حــق اســت و شــامل همــه ی موجــودات می شــود 
و ایــن نوعــی بی عدالتــی اســت کــه یــک نفــر این طــور دیــده شــود و افــراد دیگــر 
ــن  ــؤال ای ــن س ــر ای ــواب مختص ــند. ج ــته باش ــر و...داش ــار قب ــاب وکتاب و فش حس
اســت کــه آن قــدر ایثــار، گذشــت، تــاش، جهــاد و کمــک بــه نیازمنــدان در نظــر 
ــل شــده اند.  ــش قائ ــاز برای ــه امتی ــن هم ــه ای ــی دارد ک ــم ارزش باالی ــروردگار عال پ
ــد  ــک می آی ــهادت و کم ــاد و ش ــم جه ــا اس ــم؛ ت ــما را نمی دان ــه ام، ش ــن این گون م
ــای  ــز آق ــت ج ــی نیس ــه او کس ــم ک ــم می افت ــان دوعال ــوالی کریم ــید و م ــاد س ی
ــاره  ــید و دوب ــم از راه رس ــرم ه ــه، مح ــهدا )ع(. بل ــت سیدالش ــل بهش ــان اه جوان
عــرض ارادت مــا بــه ســاحت قدســی آن آقایــی کــه همــه زندگــی خــود، خانــواده 
ــوق  ــاز مخل ــردن نی ــن ب ــق و از بی ــت خال ــش را در راه کســب رضای ــن یاران و بهتری
بــه کار گرفــت. نیازهــا؟ بلــه نیــاز. نیازمنــد دو مــدل اســت؛ یــک وقــت یــک فــردی 
ــه  ــه ای ک ــک حادث ــم و در ی ــًا دســت او را بگیری ــه مث ــا دارد ک ــه کمــک م ــاز ب نی
برایــش اتفــاق افتــاده کمکــش کنیــم مثــل کار بچه هــای اورژانــس یــا ایــن رفقــای 
عزیــزی کــه در ایــن حادثــه بــه شــهادت رســیدند یــا کلی تــر بگوییــم تمامــی یــاران 
شــهید اورژانــس کشــور؛ امــا یــک وقــت نیــاز و فقــر، نیــاز و فقــر فرهنگــی اســت. 
ــی  ــرای رهای ــان صحیحــی کــه حضــرت ب ــان رســول خــدا )ص( و بنی فرهنــگ زم
بشــر از جهــل ریختــه بــود در طــول زمــان، بعــد از رحلــت حضــرت تــا عصــر امــام 
ــی در آن  ــای مختلف ــده و تحریف ه ــه دی ــیار لطم ــهدا )ع( بس ــان سیدالش مظلوم
ــا جایــی کــه دیگــر از اســام جــز اســمی و از کتــاب خــدا  ــود. ت صــورت گرفتــه ب
جــز پوســته ای بیشــتر باقــی نمانــده بــود. ایــن جنــگ نــرم امــوی و انقــاب فرهنگــی 
ــه یــک احیــاء جــدی داشــت؛ احیایــی کــه در آن بایــد جانــت را  معاویــه ای نیــاز ب
نثــار راه معبــود کنــی تــا عــده ای از بنده هــای خــدا جــان بگیرنــد. بارهــا حضــرت در 
توقف گاه هــای مختلــف تــا رســیدن بــه کربــا بــا خوانــدن خطبــه و موعظــه کــردن 
اشــاره فرمودنــد کــه مــن بــرای ایجــاد هرج ومــرج و گســترش فســاد قیــام نکــرده ام؛ 
بلکــه مــن آمــده ام و حرکتــی را آغــاز کــرده ام کــه بناســت بشــریت تــا قیامــت بــا 
مــرور ایــن حرکــت، راه روشــن رســیدن بــه حــق و دوری از جهــل، برایــش واضــح 
شــود. مــن کشــتی نجــات و چــراغ هدایتــم؛ امــام هدایتگــری و دســتگیری ام. حــاال 
نکتــه  جالبــی کــه در کربــا مشــاهده می کنیــم ایــن اســت کــه ابی عبــداهلل )ع( نــه 
تنهــا بــه بشــر آن روز و اعصــار آینــده تــا زمــان مــا کمــک عقیدتــی کــرد بلکــه در 
ــه تعبیــر زیــارت اربعیــن، دوری بنده هــای خــدا  عیــن حــال کــه هــدف اصلیــش ب
از جهــل فکــری اســت، بــاالی ســر مجروحــان می رفــت و آن هــا را تیمــار می کــرد 
و یــا در لحظــه ی آخــر جــان دادن برخــی یــاران، خــود را بــه هــر ترتیــب بــه آنــان 
می رســاند و کاری می کــرد کــه بــا آســودگی خاطــر و درد کمتــری، معبــود خویــش 
ــا  ــس کرب ــداهلل )ع( را اورژان ــگاه ابی عب ــک ن ــوان در ی ــذا می ت ــد. ل ــارت کنن را زی
ــاالی  ــوز ب ــکاه و جان س ــاس و جان ــخت و حس ــه س ــه در آن لحظ ــود ک ــد. او ب نامی
ســر اباالفضــل العبــاس )ع( آمــد و البتــه بــا کمــر خمیــده و چشــم اشــک بار، پیکــر 
ــدای  ــا ن ــه ت ــود ک ــا آورد. او ب ــمت خیمه ه ــه س ــرادر را ب ــده  ب ــه ش ــر تکه تک مطّه
مظلومــی علی اکبــر را شــنید؛ خــود را سراســیمه بــه میــدان رســاند و پاره هــای بــدن 

ــرد. ــای حــرم ب ــه ســمت خیمه ه ــان بنی هاشــم ب ــا کمــک جوان ــش را ب ــوه دل می
ــاص و  ــای خ ــا ویژگی ه ــاص ب ــای خ ــال آدم ه ــروز دنب ــای ام ــی در دنی ــا گاه م
ــات  ــردن کلم ــه کار ب ــا ب ــم و ب ــو کنی ــا را الگ ــه آن ه ــم ک ــاص می گردی ــامی خ اس
آن هــا و نظراتشــان خــود را روشــن فکر و جلوتــر از دیگــران ببینیــم. مــن می گویــم 
ــرای تمامــی  ــداهلل )ع( ب ــر از اباعب ــی بهت ــم هســتی بگــردی الگوی اگــر شــما در عال
آن هایــی کــه بناســت از هــر کســی بــه هــر طریــق دســتگیری کننــد، جســمی یــا 
فکــری، روحــی و یــا عقیدتــی، پیــدا نمی کنیــد. بــه همیــن خاطــر اســت کــه بارهــا 
ــت.  ــت اس ــدس اهل بی ــام مق ــا، ن ــین فوریت ه ــای تکنس ــب بچه ه ــر ل ــم ذک دیده ای
همیــن یــا زهــرا )س( و یــا علــی )ع( و یــا حســین )ع( گفتن هــا چــه برکاتــی کــه 
بــه کار، رزق و زندگــی مــا می دهــد. نمی دانــم امــا شــاید یــاران شــهید ایــن حادثــه 
اخیــر هــم آخریــن ذکرشــان بــه یــاد اربابشــان و بــه عشــق کربــا، یــا حســین )ع( 

بــوده اســت. روحشــان شــاد و یادشــان گرامــی...
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ــعی  ــد و س ــام می دهن ــزی انج ــا برنامه ری را ب
ــی  ــا برســند حت ــه همــه کاره ــه ب ــد  ک می کنن
ــد  ــی می آمدن ــد؛ وقت ــبزوار بودن ــه س ــی ک زمان
ــن  ــا ای ــا ب ــد ام در بیمارســتان شــیفت می دادن
وجــود مســافرت هایمان ســر جایــش بــود. اگــر 
عیــد نمی رفتیــم حتمــاً تابســتان برنامــه ســفر 

هفته هــا  آخــر  داشــتیم، 
هــم کــه تفریحات ســرجای 

ــود. خــودش ب
»یک یک پنج«: 

دخترهایتــان مشــکلی بــا 
ندارنــد؟ پدرشــان  شــغل 

کنــار  دیگــر  االن  نــه 
آمده انــد و خیلــی ایــن شــغل را دوســت دارند و 
اگــر می توانســتند حتمــاً آن را ادامــه می دادنــد 
البتــه اوایــل برایشــان ســخت بــود چــون 
پدرشــان بیشــتر اوقــات نبودنــد و آن هــا بــرای 
ــد  ــماری می کردن ــبزوار لحظه ش ــش از س آمدن

مخصوصاً 
ــه  ــی ک زمان

دوقلوها 
دنیــا  بــه 
ایــن  آمدنــد 

دلتنگی ها 
بیشتر 

شــد.

کــه  تعطیــات  در  »یک یک پنــج«: 
می کنیــد؟  چــه  ندارنــد  مرخصــی  ایشــان 
ایــن مســئله کنــار آمده ایــد؟ بــا  چطــور 

فقــط  کــه  بــود  طــوری  شیفت شــان 
ــان  ــال کنارم ــل س ــگام تحوی ــال، هن ــد س چن
ــافرت  ــوروز مس ــام ن ــوالً ای ــا معم ــد. م نبوده ان
نداریــم. شــرایط ســخت اســت ولــی خــب کنــار 
ــر کاری ســختی خــاص  ــم به هرحــال ه آمده ای
خــودش را دارد. زمانــی کــه بچه هــا کوچک تــر 
ــد  ــد از ایــن موضــوع خیلــی ناراحــت بودن بودن
ــح  و مــن ســعی می کــردم کــه برایشــان توضی
ــت و  ــه اس ــان چگون ــغل پدرش ــه ش ــم ک بده
ــیفت  ــب ها ش ــه در ش ــت ک ــور اس ــرا مجب چ
باشــد امــا به مــرور عــادت کردنــد و حــاال 
ــد و از  ــان بیای ــا پدرش ــتند ت ــر هس ــم منتظ ه

ــد. ــان بگوی ــه برایش ــه رفت ــی ک عملیات های
شــغل  داشــتید  دوســت  »یک یک پنــج«: 

ــتند؟ ــری داش دیگ
نــه اصــًا. شــغل خوبــی دارنــد، وقتــی 
ــی کــه  ــد و آن دعای بیمــاری را نجــات می دهن
ــان  ــه زندگی م ــد ب ــار می کنن ــان و بیم همراه
خیــر و برکــت داده؛ شــاید حقوقــش کــم باشــد 

ــا بابرکــت اســت. ام
اتفاقاتــی  و  کار  مــورد  در  »یک یک پنــج«: 
صحبــت  می آیــد  پیــش  برایشــان  کــه 

؟ می کنیــد
بلــه زیــاد؛ هــم آن هایــی کــه موفــق بودنــد و 
هــم حوادثــی کــه ناراحــت کننــده اســت. وقتی 
کــه بــه خانــه می آینــد و بــه خاطــر بعضــی از 
عملیات هــا کــه حــال بیمــار خیلــی بــد بــوده و 
یــا نتوانســته اند کاری برایشــان کننــد ناراحــت 
ــا آرام تــر  ــا هــم صحبــت می کنیــم ت هســتند ب
شــوند؛ در ایــن مواقــع بــرای کوهنــوردی 
کــه  هــم  مــا  و  می رونــد  موتورســواری  و 
ــر  ــان را بهت ــا حالش ــن کاره ــه ای ــم ک می دانی

نمی شــویم. مزاحمــش  می کنــد 
از  خاطــره ای  آیــا  »یک یک پنــج«: 
عملیات هایــی کــه خیلــی باعــث ناراحتی شــان 

شــده را بــه خاطــر داریــد؟
بلــه تصادفــی رخ داده بــود کــه در آن ظاهــراً 
ــده  ــرت ش ــین پ ــرون از ماش ــه بی ــی ب کودک
ــه و  ــش گرفت ــادف آت ــین در تص ــود، آن ماش ب
7 نفــر از سرنشــینانش کشــته شــده بودنــد امــا  
ــین  ــین 8 سرنش ــه ماش ــوند ک ــه می ش متوج
ــودک را  ــد ک ــتجو، جس ــداز جس ــته و وبع داش
ــان  ــی برایش ــه خیل ــد. آن حادث ــدا می کنن پی

ــود. ــاک ب دردن

دعای خیرشان برکت زندگی مان است
حجت االسالم حسین امیدی|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||گفتگو با همسر سید حمید عشقی، تکنسین اورژانس نیشابور
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بایــد  ده ســی وپنج  اعــام  بــرای   .2
ــک  ــک - هری ــود، مرگاُخش ــجل ش مس
در  بــزرگ  بیضی شــکل  تــوده  دو  از 
مغــز کــه بخــش عمــده آن هــا از مــاده 

خاکســتری شــکل تشــکیل شــده
 belch, blip ،ــد - آروغ ــبیه، مانن 3. ش

Deaf ،معنــوی - ناشــنوا -
4. فشــرده و لــه شــده - بعــد از هشــتم 

می آیــد - نوشــتارِی شــبیه بــه هــم
پایــگاه  در   - خودمانــی  خانــه   .5
مربوطــه مســتقر شــدیم - نالــه و آواز 

ســوزناک
 - pain ،6. جمــع رأی - درد کــردن

ببــر بــی ُدم - نزدیــک نیســت
 -  Head  - الــکل  کاشــف  زادگاه   .7
همــه  مــادر   - ریختــه  درهــم  ددت 
بیــرون  و  درون  گوشــت   - ورزش هــا 

دهــان
8. ده چهل ویک

9. واحــد پــول ژاپــن - اول شــخص 
منــت  بســیار  کــه  کســی   - مفــرد 
Herat ،ــب ــازی - قل ــخ ت ــذارد - تل بگ
 - بوئیــدن   -  medicine دارو،   .10
قدیــم  طــب  در   - مجموعــه  بســته، 
خیســاندن دارو و مخلــوط کــردن آن را 

می گفتنــد
11. نــام یــک خــودرو ایرانــی - پیــام را 
ــای  ــد - از داروه ــه نمایی ــرای ..... رل ب

گیاهــی بــا نــام دیگــِر شــیر دارو
باشــد-  آلــوده  و  آنچــه عفونــی   .12
 - زاگــرس  بلندتریــن چین خوردگــی 

فعلــی در زیباســازی پوســت
ــون،  ــام مجن ــرب - ن ــه ی ع 13. خوش
عاشــق لیلــی - صــدای ناشــی از تنگی 
مجــاری ریــه - عامــت اختصــاری دمــا
14. آســیب دیدگی و ترومــا - ایــن دارو 
ــای  ــر گیرنده ه ــن ب ــتیل کولی ــر اس اث

ــد ــار می کن ــکارینی را مه موس
15. ده چهل ودو

عمودی
Eye foreign body in .1

 never  - ادرار  در  خــون  وجــود   .2
conduction velocity

3. شــمای التینــی - برداشــتن - آبلــه 
- مــاه دهــم

4. بــازی الک دولــک - محلــول 

حــاوی آب و الکترولیــت تزریقــی - ...  
بــه حــج رفتــه کجاییــد، کجاییــد

بیاییــد،  همین جاســت  معشــوق 
ییــد بیا

5. رنجــور و بیمــار، pain ful - هــوا 
ــردش  ــوده و در آن گ ــه نم ــل ری را داخ
نــو  شــعر  بنیان گــذار   - می دهــد 

فارســی
 - ســی وپنج  ده   - کوهــی  بــز   .6
پزشــکی - ایــن گیــاه خوراکــی سرشــار 

از آنتــی اکســیدان اســت
ده   - بــار  مرتبــه،  دفعــه،   .7
هفتادوچهــار - temperature - ســر - 

نیســت خشــک 
ــوخت گیری  ــه س ــاز ب ــس نی 8. آمبوالن

دارد
نیــز  را  تامپــون   - برهنــه  لخــت،   .9

ــتی  ــوش پوس ــورک، ج ــد - ک می گوین
- آخریــن رمــق - یــازده

10. لمــس کــردن - بــاال رفتــن دمــای 
عربــی  در   - رخســاره  روی،   - بــدن 

ــد ــدن را گوین ــی ب ــریان اصل ش
11. قبــا - تخــت اســتراحت - ســریع، 

free ،آزاد
12. زایمــان بی پایــان - یــاد، خاطــر 
- از مناطــق ییاقــی در شــهر نــور، 

اســتان مازنــدران
13. مــو وارونــه - بیمــاری آن را دیابــت 
ــت -  ــا انگش ــردن ب ــس ک ــد - لم گوین

آن ســوی، پشــت
14. قســمت مرکــزی بــدن یــا شــی ء - 

التهــاب پوســت
کریســتالوئیدی  محلول هــای  از   .15

الکترولیت هــا حــاوی 
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تکنسین اورژانس 115 نائین

سارینا ویسی
فرزنداحمد ویسی

کسب مقام اول در مسابقات 
قهرمانی کاراته بانوان

 کرمانشاه

محمدصدرا شهبازی
فرزند سلیمان شهبازی
 تکنسین اورژانس تهران

 نرگس صالحیان
فرزند همکار حسن صالحیان، کارشناس 

فوریت های پزشکی، 5ساله از بادرود
شعر کودکانه توسط نرگس صالحیان 

انار دونه دونه 
پرستار، مهربونه 

تو آمبوالنس نشسته 
بی سیم به دست گرفته 

شب تا سحر بیداره 
چه کار سختی داره
با مریضا رفیقه 
دردشونو میدونه 

با نالشون، می ناله 
دواشون یه امپوله 
وقتی میاد به خونه 
نمی گیره بهونه 

اون بابا ی خوب منه 
کارشو خیلی دوست داره 
دوست تو و دوست منه
دوست منه،دوست تو


