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پرونده ای در باب هزاراینجا بالد کبیره است !
 زایمان موفق در

 اورژانس پیش بیمارستانی 
گــپ و گفتــی خودمانی با 
ــرق  ــی ش ــران نواح مدی

و غرب اورژانــس 
تهران

صفحات 6و7 را حتما بخوانیدصفحه 2

و  پرنفــوذ  توانــا،  مدیــری  کولیونــد  حســین  پیــر  دکتــر 
باســابقه ای درخشــان اســت کــه حضــور وی به عنــوان ســکان دار 
اورژانــس کشــور قطعــا موجــب رشــد و تعالــی خانــواده اورژانــس 
پیــش بیمارســتانی خواهــد شــد. همگــی مــا امیدواریــم کــه بــا 
درایــت و ارتباطــات قــوی و مثبتــی کــه ایشــان در ســطوح بــاالی 
مدیریتــی دارنــد، بتواننــد مشــکالت و دردهــای مزمــن اورژانــس 
پیــش بیمارســتانی را درمــان کننــد؛ و البتــه کــه در ایــن مســیر 
همدلــی و همــکاری تمامــی مدیــران و تکنســین های اورژانــس 
الزم و ضــروری اســت. مســئله ای کــه امــروز بیشــتر از همیشــه به 
آن نیازمندیــم، اتحــاد، همدلــی و حمایــت هر چه بیشــتر از دکتر 

کولیونــد اســت.
اگــر بخواهیــم مهم تریــن مشــکالت حــال حاضــر اورژانــس 
پیــش بیمارســتانی را مــروری دوبــاره کنیــم، اولیــن واصلی تریــن 
آن بحــث ســازمان شــدن اســت. مســئله ای کــه قطعا بــا پیگیری 
ــت. در  ــق اس ــل تحق ــد قاب ــر کولیون ــاب دکت ــای جن و درایت ه
حــال حاضــر نیازمنــد تأمیــن زیرســاخت های الزم جهــت ارتقای 
سیســتم اورژانــس پیــش بیمارســتانی بــه ســازمانی قــوی و کارا 
ــن و  ــر عناوی ــر از تغیی ــن زیرســاخت ها مهم ت هســتیم. تأمیــن ای
اعطــای نــام ســازمان اســت. ســازمانی کــه زیرســاخت های مالی 
و اعتبــاری و نیــروی انســانی آن تأمیــن نشــود مطمئنــا راهگشــا و 

مؤثــر نخواهــد بــود.
مســئله و مشــکل بعــدی کــه امیــد اســت بــا پیگیــری دکتــر 
ــده ارتقــای بهــره وری  ــر زمین مان ــون ب ــد حــل شــود، قان کولیون
)کاهــش ســاعات کاری( در اورژانــس پیــش بیمارســتانی اســت. 
قانونــی کــه در سراســر بخش هــای بالینــی وزارت بهداشــت بــه 
اجــرا درآمــد و اورژانــس پیــش بیمارســتانی از ایــن قافله جــا ماند. 
از دیگــر مشــکالت اساســی کــه نیازمند پیگیــری مجدانه اســت، 
ــش  ــای پی ــرای فوریت ه ــان آور ب ــخت و زی ــاغل س ــب مش تصوی
بیمارســتانی اســت. موضوعــی کــه سال هاســت مطــرح شــده و 

همچنــان بــه نتیجــه نرســیده اســت.
در ســه ســال گذشــته اقدامــات موثــری توســط دکتــر صابری 
ــه  ــت ک ــده اس ــام ش ــور انج ــس کش ــابق اورژان ــت س ــا ریاس نی
نمــی تــوان بــه ســادگی از کنــار آن هــا گذشــت. تغییــر نگــرش 
ــت  ــی در فعالی ــس 115، پویای ــه اورژان ــت ب ــه وزارت بهداش بدن
ــس،  ــاوگان اورژان ــازی ن ــه، نوس ــراری کاران ــس، برق ــای اورژان ه
توســعه پایــگاه هــای هوایــی، طراحــی پوشــش پرســنل ســتادی 
و عملیاتــی و طراحــی نظــام رتبــه بنــدی تکنســین هــای فوریــت 
هــای پزشــکی  گوشــه ای از خدمــات ریاســت ســابق اورژانــس 
کشــور اســت کــه بیــش از پیــش ایــن نهــاد را در عرصــه بهداشــت 

و درمــان نمایــان ســاخت. 
در پایــان، ضمــن تشــکر از زحمــات دکتــر صابــری نیــا و 
تبریــک تــوام بــا آرزوی موفقیــت بــرای دکتــر کولیونــد امیدواریــم 

ــس باشــیم.  ــه اورژان ــاء همــه جانب کــه شــاهد ارتق

ــفندماه 1392  ــخ 26 اس ــه در تاری ــا ک ــری نی ــن صاب امی
ــخ  ــد در تاری ــوب ش ــور منص ــس کش ــس اورژان ــمت رئی ــه س ب
ــن ســمت  ــم اســتعفای خــود از ای ــا تقدی 19 مــرداد 1395 ب
ــان  ــاون درم ــی مع ــد آقاجان ــر محم ــرد و دکت ــری ک کناره گی
ــد را  ــین کولیون ــر حس ــی پی ــی حکم ــت در ط وزارت بهداش
و فوریت هــای  رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث  به عنــوان 

ــرد. ــوب ک ــور، منص ــکی کش پزش
ایجــاد 21 پایــگاه اورژانــس هوایــی و تأســیس پایگاه هــای 
ــی  ــای فرع ــی جاده ه ــتانی در برخ ــش بیمارس ــس پی اورژان
ــازی  ــمت نوس ــه س ــت ب ــار و حرک ــن ب ــرای اولی ــتاها ب و روس
ــاوگان اورژانــس از دســتاوردهای دوره مدیریــت وی اســت.  ن
در دوره تصــدی ایشــان، اورژانــس 115 از هــر لحــاظ کیفــی 
و کمــی رشــد چشــم گیری داشــت و در تمــام عرصه هــا ایــن 
رشــد محســوس و مشــهود بــود. الزم اســت تــالش  بی دریــغ و 
زحمــات شــبانه روزی صابــری نیــا در جهــت اعتــالی اورژانس 
ــان از  ــه نش ــان ک ــوق کارکن ــاق حق ــتانی و احق ــش بیمارس پی
ــت را  ــوده اس ــان ب ــبانه روزی ایش ــای ش ــتکار و پیگیری ه پش
ارج نهــاده و قــدردان زحمــات بی شــائبه ایشــان باشــیم. 
بی شــک برنامه هــا و کارهــای زیــر بنایــی وی در سیســتم بــه 

یــادگار خواهــد مانــد.
بــا انتخــاب شایســته پیــر حســین کولیونــد مطمئنــا 
ــرا  ــود زی آینــده روشــنی پیــش روی اورژانــس 115 خواهــد ب
ایشــان دارای دیدگاه هــای مدیریتــی و عملیاتــی ارزشــمندی 
ــای  ــی و ارتق ــی و عملیات ــیر علم ــور وی مس ــا حض ــت و ب اس
ــا شــتاب بیشــتری طــی خواهــد شــد.  ســازمانی سیســتم ب
ــن رئیــس ســازمان امــداد و نجــات هــالل  ــد پیش ازای کولیون
ــور  ــر در ام ــاور وزی ــه مش ــر تجرب ــوده و در دوره اخی ــر ب احم
اورژانــس را بــه عهــده داشــته اســت و دارای ســوابقی در 
مدیریــت بیمارســتانی و همچنین ســوابق ایثارگــری در دوران 
دفــاع مقــدس اســت. خانــواده اورژانــس کشــور ریاســت 
ــاب را  ــن انتص ــوده و ای ــرض نم ــک ع ــد را تبری ــر کولیون دکت
به عنــوان یــک فرصــت اســتثنایی مغتنــم شــمرده و مجدانــه 
آمــاده خدمت رســانی بــه ملــت شــریف ایــران تحــت مدیریــت 

ــود. ــد ب ــان خواه ایش
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رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا

روز  صبــح  کــه  مراســمی  در 
در   95 مــاه  مــرداد  یکشــنبه3 
اللــه  هتــل  همایــش  ســالن 
ــاز شــد روســای مراکــز  ســرعین آغ
فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت 
ــم  ــرد ه ــر کشــور گ پزشــکی سراس
یافته هــای  آخریــن  تــا  آمدنــد 
همچنیــن  و  تحقیقاتــی  علمــی، 
برنامه هــای حــوزه اورژانــس 115 
ســریع تر  خدمات رســانی  در  را 
بــه مــردم مــورد بررســی قــرار 
ــای  ــت روس ــی امین نشس ــد. س دهن
ــز  ــوادث و مرک ــت ح ــز مدیری مراک
سراســر  پزشــکی  فوریت هــای 
در  روز  دو  مــدت  بــه  کشــور 
و  شــد  برگــزار  ســرعین  شــهر 
کارگاه هــای  در  شــرکت کنندگان 
ــدا  تخصصــی و آموزشــی حضــور پی

کردنــد.
مهیــن علیپــور، مدیــر روابــط 
در  کشــور،  اورژانــس  عمومــی 
اظهــار  همایــش  ایــن  خصــوص 
اصلــی  اهــداف  از  یکــی  داشــت: 
تجهیــز  پزشــکی  فوریت هــای 
اورژانــس  نــاوگان  و  آمبوالنس هــا 
اســت کــه در ایــن زمینــه هــزار 
اوایــل  از  آمبوالنــس  هشــتصد  و 
فعالیــت دولــت یازدهــم در بیــن 
ــده  ــع  ش ــکی توزی ــای پزش فوریت ه
اســت و رفته رفتــه آمبوالنس هــای 
ــودگی  ــکی از فرس ــای پزش فوریت ه
دیگــر  از  شــده اند.  خــارج  
اورژانــس  اساســی  اولویت هــای 
در  اورژانــس  راه انــدازی  کشــور، 
کــه  اســت  روســتایی  مناطــق 
ــش  ــده در بی ــی  ش ــال پیش بین امس
از پنجــاه روســتای کشــور پایــگاه 
اورژانــس راه انــدازی شــود و درصــدد 
ــتاهای  ــد روس ــاد درص ــتیم هفت هس

ــات  ــش خدم ــت پوش ــور را تح کش
ــر  ــی دیگ ــم. یک ــرار دهی ــس ق اورژان
فوریت هــای  مهــم  اولویت هــای  از 
پزشــکی راه انــدازی آمبوالنــس هوایی 
بــرای ارائــه خدمــات در شــرایط 
اضطــراری اســت و افزایــش تــوان در 
خدمــات اورژانســی به ویــژه اورژانــس 
هوایــی یــک هــدف اصلــی بــوده کــه 
ــات  ــور اقدام ــه در کش ــن زمین در ای
بســیار خوبــی انجام شــده اســت.
بحــث  مــا  گفــت:  علیپــور 
مراکــز  و  بیمارســتان ها  آمادگــی 
بــه  در  را  بیمارســتانی  پیــش 
و  آســیب ها  رســاندن  حداقــل 
از  غیرمترقبــه  حــوادث  صدمــات 
ســیل و طوفــان گرفتــه تــا حــوادث 
و  هســته ای  همچــون  نامتعارفــی 
ــرار  ــتور کار ق ــی را در دس بیولوژیک

دادیــم.
وی در ادامــه ضــرورت توســعه 
آموزش هــای عملــی در مدیریــت 
برگــزاری  قالــب  در  را  حــوادث 
ــد  ــادآور ش ــف ی ــای مختل کالس ه
ــن اســت  ــر ای ــا ب و گفــت: تــالش م
کشــور  در  مختلــف  حــوادث  تــا 
هــر  بــرای  و  شــده  ســطح بندی 
باشــدو  پاســخگو  فــرد  حادثــه 

خدماتــی کــه نیــاز اســت ارائــه 
شــود بــه شــکل کامــل تعریف شــده 
ــه انجــام برســد. به عنــوان مثــال  و ب
ــتان  ــطح شهرس ــه در س ــی ک اتفاق
یــا اســتان قابلیــت پاســخگویی دارد 
ــرح  ــوری مط ــطح کش ــد در س نبای
شــود و الزم اســت مســئوالن در 
بــه  ســطوح کاری خــود نســبت 
اعــالم نظــر در حــوادث اقــدام کنند.

علیپــور تصریــح کــرد: اســتاندارد 
و  پایگاه هــا  فضاهــای  ســازی 
کار  مبنــای  اورژانس هــای کشــور 
ــت  ــه اس ــت قرارگرفت وزارت بهداش
و  اورژانس هــا  تمــام  امســال  و 
ازلحــاظ  کشــور  بیمارســتان های 
فضــا و نــوع خدمــات به طور مناســب 
تــا  می شــود  استانداردســازی 
ــدگان  ــردم و مراجعه کنن ــت م رضای
ــی  ــن یک ــم. همچنی ــن کنی را تأمی
ــای  ــای فوریت ه ــر از ضرورت ه دیگ
ــخگویی  ــوع پاس ــن ن ــکی تعیی پزش
ــف  ــراد مختل ــه حــوادث توســط اف ب
اســت کــه در این راســتا ســاماندهی 
اساســی شــده اســت تــا اشــخاص در 
ــه  ــع مناســب نســبت ب زمــان و موق

ــد. ــدام کنن ــخگویی اق پاس
ــس  ــی اورژان ــط عموم ــر رواب مدی

کشــور گفــت: برنامــه نحــوه برخــورد 
کشــور  در  مختلــف  حــوادث  بــا 
تدوین شــده اســت و ایــن برنامــه 
ــرفت  ــعه و پیش ــی در توس گام بزرگ
برنامه هــای اورژانــس اســت کــه 
ــان  ــی کارکن ــات  ده ــد خدم می توان
نمایــد.  تســهیل  را  اورژانــس 
عملکــرد  بــر  نظــارت  همچنیــن 
بــا  بیمارســتانی  اورژانس هــای 
خدمــات  ســازی  کیفــی  هــدف 
ــت  ــت و الزم اس ــه اس ــش  یافت افزای
بــا تجهیــز و توســعه اورژانس هــا 
مــردم  نیــاز  مــورد  خدمــات 
ــود  ــه ش ــبانه روزی ارائ ــورت ش به ص
ــردم  ــه م ــه مراجع ــل اینک ــه دلی و ب
ــی  ــالم قبل ــدون اع ــس ب ــه اورژان ب
اســت الزم اســت ایــن خدمــات 
درشــأن آن هــا ارائــه شــود. بــر 
همیــن اســاس نقشــه اورژانس هــای 
بیمارســتانی ترســیم شــده اســت تــا 
ــازی  ــی س ــه کیف ــبت ب ــوان نس بت
خدمــات اقــدام کــرد. عــالوه بــر 
در  ورود  آمادگــی  اورژانــس  ایــن 
ــار  ــل را کن ــد غیرعام حــوادث پدافن
برنامه ریــزی  غیرمترقبــه  حــوادث 
ایــن طــرح  واقــع  در  و  می کنــد 
بــا تخصصــی ســازی اورژانس هــا 

می شــود. پیــاده 
ــال  ــزود: س ــان اف ــان در پای ایش
و شــش صد  میلیــون  گذشــته دو 
ــس و  ــت توســط اورژان ــزار مأموری ه
ــای پزشــکی کشــور انجــام  فوریت ه
ــای  ــه نیروه ــن زمین ــه در ای شــد ک
اورژانــس در کمتریــن زمــان ممکــن 
بــر ســر بالیــن بیمــار حضــور یافتــه 
اقدامــات  انجــام  بــه  نســبت  و 
ــه  ــده ای ارائ اورژانســی خدمــات ارزن

ــد. دادن

خبر ویژهسخن مدیر مسئول

 همایش دو روزه روسای اورژانس در سوم و چهارم مرداد ماه برگزار شد

سرعین، میزبان سی امین نشست روسای اورژانس
دکتر پیرحسین کولیوند سکان اورژانس 

کشور را در دست گرفت

انتصاب رئیس جدید اورژانس کشور

حمایتــی همه جانبــه از ریاســت جدیــد 
اورژانــس کشــور

 اورژانس
 در قـــاب 
مســـــــتند 

مستند  فرشتگان نجات در 55 قسمت 
تولید می شود
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1- رئیسی که رفت:
2 ســال و 4 مــاه و 22 روز یــا بــه عبارتــی 876 روز! ایــن زمــان، مــدت 
ــری نیــا به عنــوان ریاســت اورژانــس کشــور اســت.  مدیریــت دکتــر صاب
ــخ 26 اســفندماه 1392 در طــی حکمــی از  ــا در تاری ــری نی امیــن صاب
ــس  ــت اورژان ــمت ریاس ــه س ــت ب ــان وزارت بهداش ــاون درم ــب مع جان
ــتعفای  ــی اس ــرداد 1395 در پ ــخ 19 م ــد؛ و در تاری ــوب ش ــور منص کش

ــرد. ــری ک ــمت کناره گی ــن س ــود از ای خ
در بررســی ســوابق ایشــان قبــل از ریاســت اورژانــس کشــور، معاونــت 
ــز  ــت مرک ــل از آن ریاس ــان و قب ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش درم
مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی کرمــان بــه چشــم می خــورد. 
ــب  ــص ط ــت و تخص ــکی اس ــته پزش ــل رش ــا فارغ التحصی ــری نی صاب
ــس  ــس اورژان ــوان رئی ــان به عن ــرد ایش ــی عملک ــس دارد. در بررس اورژان
کشــور بــه اصلی تریــن نکتــه ای کــه می تــوان اشــاره کــرد حمایــت 
خــوب و ارزشــمند ایشــان از روابــط عمومی هــای مراکــز حــوادث اســت. 
کارهایــی کــه در 3 ســال گذشــته در حــوزه روابــط عمومــی انجــام شــد 

ــر و تشــکر دارد. حقیقتــا جــای تقدی
عملکــرد مثبــت و قابل ذکــر دیگــر از ایشــان نوســازی نــاوگان نقلیــه 
ــس  ــتگاه آمبوالن ــزار دس ــد 2 ه ــب خری ــت. تصوی ــور اس ــس کش اورژان
جدیــد کار بزرگــی بــود کــه بــا پیگیــری فــراوان، در مــدت مدیریــت 
ــفند  ــا در اس ــن آمبوالنس ه ــه از ای ــن محمول ــورد و اولی ــد خ ــان کلی ایش

ــد. ــوادث گردی ــز ح ــل مراک 94 تحوی
ــت.  ــه اس ــور توج ــز کاری درخ ــی نی ــس هوای ــاوگان اورژان ــعه ن توس
ایــن توســعه در حالــی صــورت گرفــت کــه ایــن نــاوگان در حالــت نیمــه 
ــروری و  ــازی ض ــا نی ــی قطع ــس هوای ــرد. اورژان ــر می ب ــه س ــل ب تعطی
حیاتــی اســت کــه توســعه آن کاری بــزرگ و ارزشــمند اســت. مــورد دیگــر 
ــز کار  ــتخدامی نی ــای اس ــب ردیف ه ــت. تصوی ــتخدامی اس ــئله اس مس
بزرگــی بــود کــه ذکــر آن به عنــوان یــک عملکــرد مثبــت الزم و ضــروری 

اســت.
ــه نقــاط ضعــف  ــد ب ــا بای ــر صابری نی در نقــد و بررســی عملکــرد دکت
ــود از  ــت خ ــدت مدیری ــا در م ــری نی ــر صاب ــا دکت ــرد. قطع ــاره ک ــز اش نی
ــر کار  ــان نقــاط ضعــف یــک مدی نقــاط ضعــف مبــری نبــوده اســت. بی
ــر  ــی ب ــراف کامل ــلط و اش ــد تس ــئله نیازمن ــن مس ــت. ای ــاده ای نیس س
کلیــه عملکردهــا و شــرایط تحمیلــی بــر آن مدیــر اســت. تــا زمانــی کــه 
پــا در کفــش فــردی نکنــی و بــا کفــش او راه نــروی نمی توانــی در مــورد 
او قضــاوت کنــی. قضــاوت در مــورد دکتــر صابــری نیــا نیــز کار ســاده ای 
نیســت. ضمــن اینکــه هــر نــوع انتقــادی ممکــن اســت جنبــه شــخصی 
و ســلیقه ای پیــدا کنــد؛ امــا اگــر بخواهیــم یــک مــورد مشــهود و اساســی 
ــی  ــدم توانای ــوان ع ــاید بت ــم ش ــان کنی ــان را بی ــی ایش ــف مدیریت از ضع
ــان را  ــوب ایش ــای مص ــا برنامه ه ــس ب ــران اورژان ــردن مدی ــراه ک در هم
عنــوان کــرد. البتــه ایــن مســئله می توانــد دالیــل زیــادی داشــته باشــد 
و شــاید در تحلیــل ایــن مســئله بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه ایــن مشــکل 

ــت. ــوده اس ــر ب اجتناب ناپذی
2- رئیسی که آمد:

در یــک کالم بایــد گفــت کــه دکتــر کولیونــد مدیــری توانــا، پرنفــوذ و 
تأثیرگــذار اســت. قطعــا بایــد انتظــار ایــن را داشــت کــه حضــور ایشــان 
ــردی و  ــکالت راهب ــیاری از مش ــای بس ــور راهگش ــس کش در رأس اورژان

اساســی باشــد و اگــر اتفاقــی غیرازایــن بیفتــد بایــد تعجــب کــرد!
ــالت  ــه تحصی ــت ک ــری اس ــه اول مدی ــد در درج ــین کولیون پیرحس
تکمیلــی ایشــان در حــوزه مدیریــت اســت. ایشــان دارای کاردانــی 
هوشــبری، کارشناســی مدیریــت، کارشناســی ارشــد مدیریــت اجرایــی 
و دکتــری تخصصــی مدیریــت منابــع انســانی گرایــش رفتــار ســازمانی 
ــی در  ــن برهــه زمان ــا تخصــص مدیریــت در ای اســت. اینکــه شــخصی ب
رأس اورژانــس کشــور قرارگرفتــه اســت یــک فرصــت خــوب برای جهشــی 
ــی  ــث مدیریت ــد مباح ــدن نیازمن ــازمان ش ــئله س ــت. در مس ــزرگ اس ب
هســتیم و اینکــه شــخصی بــا تخصــص مدیریــت در رأس ســازمان 

ــود. ــد ب ــور خواه ــهیل کننده ام ــیار تس ــد بس ــور باش ــس کش اورژان
ــد  ــر کولیون ــورد دکت ــته در م ــه گذش ــی دو هفت ــه دریک ــائبه ای ک ش
ایجادشــده و الزم اســت کــه از تریبــون ایــن نشــریه دفاعــی تمام قــد از آن 
کنیــم، مســئله هالل احمــری بــودن ایشــان اســت. دکتــر کولیونــد قطعــا 
مدیــری ارزشــمند و متعلــق بــه وزارت بهداشــت اســت. اینکــه ایشــان در 
برهــه ای از زمــان در رأس ســازمان امــداد و نجــات هالل احمــر بوده انــد، 
اصــال بــه ایــن معنــا نیســت کــه مدیــری خــارج از سیســتم، بــه اورژانــس 
وارد  شــده اســت. ایــن مســئله افتخــاری بــرای وزارت بهداشــت اســت که 
مدیــران ارشــد آن در ارگان هــای مختلــف در پســت های ارشــد مدیریتــی 

منصــوب می شــوند و خدماتــی ارزنــده ارائــه می دهنــد.
ــر و  ــبب خی ــی س ــگاه کن ــه ن ــرف ک ــر ط ــد را از ه ــین کولیون پیرحس
پیشــرفت بــرای اورژانــس اســت. حضــور ایشــان در رأس اورژانــس کشــور 
ــرده اســت؛ امــا ایــن نکتــه را نیــز  ــاال ب ــه طــرز مشــهودی ب توقعــات را ب
نبایــد فرامــوش کــرد کــه در کنــار توقعاتــی کــه از ایشــان هســت بایــد بــه 
همــان میــزان و بلکــه بیشــتر همــکاری و همدلــی بــا ایشــان را داشــت. 
ــور  ــر کش ــس در سراس ــواده اورژان ــای خان ــی اعض ــه تمام ــت ک الزم اس
دســت همــکاری و مســاعدت بــه ایشــان داده تــا دلگرمــی و انگیزه هــای 

ایشــان بــرای ارتقــای جامعــه اورژانــس حفــظ شــود.
من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست
تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

مقــدم  خــط  بیمارســتانی  پیــش  اورژانــس 
و  را شــنیده ایم  ایــن جملــه  بارهــا  درمــان اســت. 
ــا  ــرف تنه ــن ح ــد ای ــان کنن ــز گم ــده ای نی ــاید ع ش
ــع  ــرای رف ــی ب ــه گاه ــعاری ک ــت. ش ــعار اس ــک ش ی
خســتگی کارکنــان اورژانــس مفیــد اســت! امــا بارهــا 
ــت؛ و  ــت اس ــن واقعی ــرف عی ــن ح ــه ای ــده ک ثابت ش
ــه در  ــی و چ ــوادث ترافیک ــه در ح ــور چ ــس کش اورژان
دیگــر مــوارد کــه مــردم نیــاز بــه کمــک داشــته اند 
ــی  ــی از خدمات ــت. یک ــوده اس ــدم ب ــه پیش ق همیش
کــه اورژانــس کشــور انجــام می دهــد زایمان هــای 
اورژانســی در آمبوالنــس و یــا در منــزل اســت. امــروزه 
مراکــز  آمبوالنس هــای  در  اورژانســی  زایمان هــای 
ــه یکــی  اورژانــس 115 علی رغــم عجیــب بودنشــان ب
ــت؛  ــده اس ــین ها تبدیل ش ــداول تکنس ــای مت از کاره
و بعضــا دیــده می شــود کــه تکنســین ها در شــرایطی 
خــاص و ویــژه ایــن کار را انجــام می دهنــد. گاهــی 
کیلومترهــا راه را پیــاده طــی می کننــد تــا بــه مــادری 
عشــایر کمــک کننــد کــه بتوانــد فرزنــدش را ســالم بــه 
دنیــا بیــاورد. درزمانــی دیگــر اورژانــس هوایــی بــر فــراز 
کوه هــای ســخت گــذر بــه پــرواز درمی آیــد تــا کودکــی 
و ازخودگذشــتگی های بی شــمار  بیایــد؛  بــه دنیــا 
ــره  ــاب موبایل هــا ذخی ــه در ق دیگــری کــه هیــچ گاه ن
می شــوند و نــه در شــبکه های مجــازی دســت  بــه 

می چرخنــد.  دســت 

انجام یک عملیات خاص و ویژه
یکــی از ایــن عملیات هــا کمــک بــه مــادر بــارداری 
ــین های  ــط تکنس ــر توس ــد روز اخی ــه در چن ــت ک اس
ــی  ــت. ویژگ ــده اس ــد انجام ش ــس بیرجن ــز اورژان مرک
منحصربه فــرد ایــن عملیــات ایــن اســت کــه تکنســین 
ــل  ــه دلی ــادر ب ــاص م ــرایط خ ــر ش ــه خاط ــی ب اعزام
فرارســیدن زمــان تولــد نــوزاد و پارگــی کیســه آب 
مجبــور می شــود کــه زایمــان را در پرایــد انجــام دهــد 
و بــه دلیــل نبــود نــور کافــی از نــور موبایــل پــدر نــوزاد 

اســتفاده می کنــد.
علــی دلخروشــان رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث 
جنوبــی  خراســان  اســتان  پزشــکی  فوریت هــای  و 
در خصــوص  بــا خبرنــگار یک یک پنــج  در گفتگــو 
چگونگــی ایــن عملیــات گفــت: صبــح روز ششــم 
ــه دلیــل شــروع  ــاردار ۳۴ ســاله ای ب مــراد مــاه مــادر ب
دردهــای زایمانــی بــا خــودروی شــخصی از یکــی 
ــه  ــال ب ــال انتق ــد در ح ــراف بیرجن ــتاهای اط از روس
بیمارســتان بــود کــه خــودرو آن هــا در کمربنــدی 
بیرجنــد دچــار نقــص فنــی می شــود و همســر بیمــار 
سراســیمه بــا مرکــز پیــام اورژانــس ۱۱۵ بیرجنــد 

می کنــد،  کمــک  درخواســت  و  گرفتــه  تمــاس 
ــه آدرس  ــدم ارائ ــل ع ــه دلی ــام ب ــز پی ــناس مرک کارش
دقیــق توســط همــراه بیمــار؛ آمبوالنــس پایگاه هــای 
۳ و ۴ شــهری را بــه محــل اعالم شــده اعــزام می کنــد. 
ــن  ــه بالی ــس ب ــان اورژان ــیدن کارشناس ــض رس به مح
زایمــان  می شــود.  آغــاز  زایمــان  مراحــل  بیمــار، 
اورژانســی توســط کارشناســان در خــودروی پرایــد بــا 
ــه بیمارســتان  ــوزاد پســر ب ــادر و ن موفقیــت انجــام و م

ولی عصــر )عــج( منتقــل شــدند.
زایمان موفق زیر نور موبایل!

یکــی از کدهــا کــه زودتــر بــه محــل موردنظــر 
می رســد متوجــه می شــود کــه مصــدوم در الیــن 
ــت  ــه ای را از دس ــه لحظ ــرای اینک ــت و ب ــف اس مخال
ندهــد از آمبوالنــس پیــاده شــده و جامبــگ بــه دســت 

ــی رود. ــر م ــودرو موردنظ ــمت خ ــه س ب
رســیدن  تــا  کــه  تکنســینی  کاظمــی  مســعود 
آمبوالنــس بــه بــاالی ســر بیمــار حضــور یافته در شــرح 
عملیــات می گویــد: ســاعت 4 و 20 دقیقــه صبــح بــود 
کــه عملیــات بــه مــا اعــالم شــد و چــون آدرس دقیــق 
اعالم نشــده بــود؛ اپراتــور بــه دو پایــگاه مأموریــت داده 

بــود. در مســیر دیــدم کــه آن هــا در الیــن مخالــف مــا 
ــس  ــا آمبوالن ــم ت ــتم و رفت ــگ را برداش ــتند؛ جامب هس
جلوتــر دور بزنــد. وقتی کــه رســیدم درد زایمــان شــروع 
و کیســه آب پــاره شــده بــود و نمی شــد منتقلــش 
ــات را  ــا عملی ــدیم همان ج ــور ش ــن مجب ــرد بنابرای ک
شــروع کنیــم. ابتــدا معاینــه اش کــردم و فشــار و عالئــم 
حیاتــی اش را گرفتــم؛ چــون المــپ ســقف خــراب 
ــا چراغ قــوه گوشــی اش  ــود از همســرش خواســتم ت ب
ــالم  ــح و س ــوازد صحی ــبختانه ن ــد. خوش ــن کن را روش
بــه دنیــا آمــد و تمــام عالئــم حیاتــی اش طبیعــی 
)نرمــال( بــود. وقتــی تمام کارهــای نــوزاد را انجــام 
دادم آمبوالنــس هــم رســید و بعــد از چنــد دقیقــه کــد 
دیگــر هــم بــه مــا ملحــق شــد و مــادر و نــوزادش را بــه 

ــم. ــل کردی ــتان منتق بیمارس
همیشه در خط مقدم

ــه  ــرایطی ک ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــه عملیات ه این گون
دارنــد همچــون ســتاره هایی درخشــان بــر تــارک 
عمــال  و  می درخشــند؛  کشــور  اورژانــس  عملکــرد 
ثابــت می کننــد کــه اورژانــس همیشــه در خــط مقــدم 
اســت و خــط مقــدم جایــی اســت کــه هــم کارش 
ــش  ــم ارزش و پاداش ــت و ه ــر اس ــخت تر و حیاتی ت س
ــه  ــه ب ــر ک ــن باالت ــی از ای ــه پاداش ــت و چ ــتر اس بیش
ــد؛  ــده کن ــردی را زن ــه ف ــی ک ــم کس ــرآن کری ــه ق گفت

ــت. ــرده اس ــده ک ــه ای را زن ــی جامع گوی

ــی  ــش در گلیم ــد ده دروی ــد بودن ــا معتق قدیمی ه
بخســبند و دو پادشــاه در اقلیمــی نگنجنــد! امــا امــروز 
رؤســای نواحــی چهارگانــه تهــران در یــک شــهر در 
ــکلی و  ــه مش ــدون اینک ــد ب ــر کار می کنن ــار یکدیگ کن
ــد  ــعی می کنن ــدام س ــند و هرک ــته باش ــی داش اعتراض
تــا بــه بهتریــن نحــو و بــا در نظــر گرفتن جامعه شناســی 
ــد. ــه دهن ــی ارائ ــات درمان ــردم خدم ــه م ــان ب منطقه ش

ــود کــه مرکــز اورژانــس  تهــران نخســتین شــهری ب
ــا 30  پیــش بیمارســتانی در آن تأســیس شــد و تنهــا ب
ــن روز  ــال از اولی ــرد. 41 س ــه کارک ــروع ب ــین ش تکنس
کاری اورژانــس تهــران می گــذرد و تاکنــون فــراز و 
فرودهــای بســیاری را پشــت ســر گذاشــته اســت. مرکــز 
اورژانــس تهــران در حــال حاضــر 154 پایــگاه اورژانــس 
شــامل 132 پایگاه شــهری و 21 پایگاه جــاده ای، 191 
ــس  ــتگاه آمبوالن ــال، 60 دس ــس فع ــتگاه آمبوالن دس
پشــتیبان 8 دســتگاه اتوبــوس آمبوالنس، 23 دســتگاه 
موتورالنــس و ۱ فرونــد اورژانــس هوایــی داراســت. 
اورژانــس تهــران همچنیــن 2 هــزار نفــر نیروی انســانی 
ــی، 250  ــروی عملیات ــر نی ــک هــزارو 550 نف شــامل ی
نفــر کارشناســان مرکــز پیــام و 200 نفــر نیروی ســتادی 
)ســتاد مرکــزی و ســتاد نواحــی( را در خــود گنجانــده 
اســت. اورژانــس تهــران بــه دلیل گســتردگی جمعیت و 
وجــود شــهرک های فــراوان در اطــراف شــهر کــه اکنــون 
ــه چهــار  ــه شــمار می آینــد؛ ب همــه جــزو الینفــک آن ب
ناحیــه تقسیم شــده اســت. نواحــی شــرق، غــرب، 

شــمال و جنــوب.
ویژگــی منحصربه فــرد اورژانــس تهــران در گوناگونی 
جمعیــت و به تبــع آن خدمــات متنوعــی اســت کــه 
هرکــدام از نواحــی بــه مــردم ارائــه می دهنــد. خدماتــی 
ــر  ــی دیگ ــت و در نواح ــه اس ــان ناحی ــاص هم ــه خ ک
وجــود نــدارد و یــا خیلــی کمرنگ تــر اســت. نکتــه 
مهــم دیگــر دربــاره نواحــی چهارگانــه اورژانــس تهــران 
ــتگاه  ــا دس ــک روش و ی ــتفاده از ی ــودن در اس ــرو ب پیش
خــاص اســت؛ مثــال اورژانــس در ناحیــه جنــوب چــون 
ــا  ــتند و مأموریت ه ــر هس ــتری درگی ــت بیش ــا جمعی ب
عمدتــا در بافــت قدیمــی شــهر و در کوچه هــای قهــر و 
آشــتی انجــام می شــود؛ ســعی کرده انــد تــا کمبودهــا و 
محدودیت هایشــان را از طریــق اســتفاده از موتورالنــس 
جبــران کننــد؛ و در هــر منطقــه نیــز بــه دلیــل ســاختار 
فرهنگــی متفاوتشــان مشــکالت و مســائل مخصــوص 

ــود را دارد. ــه خ ب
رئیــس ناحیــه غــرب تهــران رضــا صمدپــور متولــد 
1335 و کارشــناس پرســتاری اســت. صمدپــور 17 
ــون  ــس را دارد و هم اکن ــت در اورژان ــابقه خدم ــال س س
ازجملــه  اســت.  بهداشــت  وزارت  کارمنــد رســمی 
پســت هایی کــه وی در طــول ســال های خدمــت خــود 
داشــته اســت شــامل پنج ســال مســئولیت پایگاه، پنج 
ســال مســئول هماهنگــی مناطــق و دو ســال معــاون 
ناحیــه می باشــد و در حــال حاضــر ســه ســال اســت کــه 
ریاســت ناحیــه غــرب اورژانــس تهــران را بــه عهــده دارد.

روح الــه غالمــی رئیــس اورژانــس ناحیــه شــرق 
تهــران؛ متولــد 1353 و دارای کارشناســی پرســتاری و 
کارشناســی ارشــد روانشناســی بالینی اســت؛ و از سال 
80 تاکنــون در اورژانــس مشــغول بــه کار اســت. هفــت 
ســال مدیــر ناحیــه جنــوب اورژانــس تهــران بــوده و در 
حــال حاضــر 14 مــاه اســت کــه مســئولیت اورژانــس 

ناحیــه شــرق تهــران را بــه عهــده دارد.
گفتگویــی خواندنــی و صمیمی با این دو تکنســین 

برجســته داشــته ایم کــه در ادامــه می خوانیــم:
ــهر  ــک ش ــس در ی ــد رئی ــود چن ــج: وج یک یک پن

ــی آورد؟! ــش نم ــکلی پی مش
صمــد پــور: خیــر. ایــن کار بــرای تهــران الزم اســت، 
اینجــا بــالد کبیــره اســت! و حجــم کار هــم بســیار 
ــم دو  ــرق بروی ــه ش ــرب ب ــم از غ ــر بخواهی ــت، اگ باالس
ــه ای  ــر ناحی ــن ه ــرای همی ــرد و ب ــان می ب ــاعت زم س

ــودش را دارد. ــاص خ ــران خ ــت بح مدیری

ضــرورت  این یــک  به هیچ وجــه.  نــه،  غالمــی: 
اســت؛ چــون یــک مســئول نمی توانــد درآن واحــد 
منطقــه ای بــا ایــن وســعت را مدیریــت کنــد و بایــد 

تقســیم کار شــود.
یک یک پنــج: ارتباطتــان بــا روســای دیگــر نواحــی 

چطــور اســت و چقــدر باهــم تعامــل داریــد؟
صمــد پــور: ارتباطمــان خــوب اســت؛ به هرحــال ما 
همــه زیــر یــک پرچــم مشــغول بــه کار هســتیم و تعامل 

خوبــی هــم داریم.
زیــادی  درروی  رو  و  فیزیکــی  ارتبــاط  غالمــی: 
نداریــم چــون ضرورتــی هــم نــدارد؛ مــا معمــوال در 
مناســبت های مهــم مثــل مراســم ارتحــال و یــا روز 
قــدس باهــم همــکاری داریــم؛ هــر ناحیــه بخشــی از 
کار را بــه عهــده می گیــرد؛ یــک معــاون فنــی داریــم کــه 
هماهنگی هــا را انجــام می دهــد و کارهــا را بیــن نواحی 

تقســیم می کنــد.
یک یک پنج: مشکالت ناحیه شما چیست؟

ــک  ــدم تمل ــا ع ــکل م ــن مش ــور: مهم تری صمدپ
ســاختمان پایگاه هــای اورژانــس اســت، پایگاه هــای 
در  یــا  و  هســتند  مســتقر  کانکــس  در  یــا  مــا 
ســاختمان های اجــاره ای و پایــگاه ثابتــی نداریــم. اگر 
وزارت خانــه بودجــه ای را بــرای ایــن کار در نظــر بگیرد 
می تــوان بــا خریــد زمیــن و ســاخت پایــگاه مشــکل را 

ــرد. ــل ک ح
ــردم  ــوال م ــهر معم ــوب ش ــمت جن ــی: در قس غالم
کم بضاعــت ســاکن هســتند و تراکــم بــاالی مأموریت ها 
و کمبــود پایــگاه و آمبوالنــس و تکنســین از مهم تریــن 

مشــکالت ناحیــه ماســت.

یک یک پنــج: مشــکالت خــاص شــما در تعامــل بــا 
مــردم مناطــق تحــت پوششــتان چــه چیزهایی اســت؟

ــد معمــوال  ــور: مردمــی کــه تمــاس می گیرن صمدپ
شــرح حال درســتی را ارائــه نمی دهنــد و متأســفانه 
ــار  ــه بیم ــا ب ــت؛ م ــا کاذب اس ــای م ــتر مأموریت ه بیش
مراجعــه می کنیــم ولــی متوجــه می شــویم کــه بیمــار 

اورژانســی نیســت.
غالمــی: مهم تریــن مشــکل مــا در تعامــل بــا بعضی 
مردمــان پرخاشــگر، وجــود بیمــاران کارتــون خــواب و 
افــراد بزهــکار و شــرور در جنــوب شــهر اســت کــه البتــه 
ــه  ــی آن منطق ــاختار فرهنگ ــی از س ــا ناش ــه این ه هم
ــرای نیروهــای  ــم بیشــتر ب ــا ســعی می کنی اســت؛ و م
خودمــان کار فرهنگــی انجــام دهیــم تــا بــا مــردم مــدارا 

. کنند
یک یک پنــج: آیــا اختیاراتــی کــه بــه شــما داده 

شــده  را کافــی می دانیــد؟
صمدپــور: قبــال تهــران یــک اداره داشــت و 40 
ــگاه دارد،  ــا 42 پای ــرب تنه ــه غ ــی االن ناحی ــگاه ول پای
آن طــرف  از  و  اســت  کــم  بســیار  انســانی  نیــروی 
هم حجــم کارهــا باالســت کــه افزایــش نیــرو هــم نیــاز 
بــه اجــازه وزارت خانــه دارد؛ و خــودروی مناســبی هــم 
بــرای گشــت و بازرســی نداریــم و تقریبــا تمــام خودروها 

ــتند. ــوده هس فرس
اســت؛  قابل قبــول  تقریبــا  اختیــارات  غالمــی: 
تشــویق و تنبیــه و جابجایــی نیروهــا در دســت ماســت.

یک یک پنــج: تفــاوت اصلــی ناحیــه شــما بــا دیگــر 
نواحــی در چیســت؟

صمدپــور: مــا پیگیرتریــم! )بــا خنــده(، گســتردگی 

ناحیــه غــرب بــه نســبت دیگــر نواحــی بیشــتر اســت و 
طبیعتــا میــزان پایگاه هــا و کدهــا و نیــروی انســانی هم 
بیشــتر اســت؛ از آن گذشــته اکثــر کارخانه هــا و ادارات 
حســاس و فــرودگاه در ناحیــه غــرب هســتند و همیــن 
باعــث بــاال رفتــن میــزان حــوادث در این قســمت شــده 

اســت.
غالمــی: تفــاوت اصلــی ناحیــه مــا در حجــم بــاالی 
مأموریت هاســت، بیشــترین مأموریت هــا در ناحیــه 

ــود. ــام می ش ــرق انج ش
تکنســین های  مشــکالت  عمــده  یک یک پنــج: 

ــت؟ ــما چیس ش
ــانی  ــروی انس ــود نی ــن آن کمب ــور: مهم تری صمدپ
اســت کــه باعــث می شــود فشــار کاری آن هــا هــم 

ــود. ــتر ش بیش
ــت و  ــوق و مزایاس ــث حق ــش بح ــی: مهم ترین غالم
ــود  عــدم وجــود پایگاه هــای مناســب و اســتاندارد و نب
ــا  ــر م ــکالت دیگ ــه مش ــالم ازجمل ــای س آمبوالنس ه

هســت.
ــرای  ــی ب ــات خاص ــه خدم ــما چ ــج: ش یک یک پن

ناحیــه تحــت پوشــش تان انجــام می دهیــد؟
صمدپــور: خدمــات ویــژه مــا مربــوط بــه مکان هایی 
ــال در  ــود دارد، مث ــتری وج ــد بیش ــه رفت وآم ــت ک اس
فــرودگاه دو کــد مســتقر داریــم؛ در پایانــه ســرویس 
مســتقر  میــالد  بــرج  در  همین طــور  و  می دهیــم 

ــتیم. هس
بــرای  موتورالنــس  از  اســتفاده  غالمــی: 
ــر  ــتفاده از آن از دیگ ــه اس ــه درزمین ــی؛ ک خدمات ده

هســتیم. جلوتــر  نواحــی 

اینجا بالد کبیره است!
گپ و گفتی خودمانی با مدیران نواحی شرق و غرب اورژانس تهران 

ــزرگ، ایــن تــالش بســیار ارزشــمند، رحمــت خــود، هدایــت خــود و فضــل خــود را شــامل حــال  ــاداش ایــن خدمــت ب ــه پ ــد ب ــم کــه خداون امیدواری
ــه ی  ــه ی مجموع ــه هم ــه ب ــا دارد ک ــد. ج ــور بفرمای ــالمت در کش ــئله ی س ــت اندرکاران مس ــه ی دس ــور و مجموع ــتاران کش ــه ی پرس ــما و هم ــه ی ش هم
ــر شــود.  ــد، تقدی ــر عهــده گرفته ای ــزرگ و پرفرســایش و وظیفــه ی ســنگینی کــه شــما ب پرســتاری در کشــور، انســان عــرض تشــکر کنــد و از ایــن کار ب
ــی را درك  ــگان و همه جای ــت رای ــن نعم ــت ای ــد، اهمی ــس می کن ــان تنف ــی انس ــا وقت ــت ت ــی اس ــای بزرگ ــمار نعمت ه ــت در ش ــم امنی ــالمت، ه ــم س ه
نمی کنــد؛ تنفــس کــه مشــکل شــد، انســان آن وقــت احســاس می کنــد چــه نعمــت بزرگــی از دســت رفتــه اســت. مجموعــه ی پزشــکی و پرســتاری و 

ــد. ــرای جامعه ان ــزرگ ب ــت ب ــن نعم ــده ی ای ــن کنن ــع تأمی ــالمت، در واق ــتگاه های س ــه ی دس بقی
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تولد در پراید، زیر نور گوشی موبایل!
زایمان موفق در پراید توسط تکنسین های مرکز اورژانس بیرجند

رئیسی که رفت... رئیسی که آمد
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ــان  ــرای کارکن ــترس زا ب ــی و اس ــم قانون ــکالت مه ــی از مش یک
اورژانــس 115 موضــوع نحــوه انتقــال و پذیــرش به موقــع بیمــاران 
و مصدومیــن در اورژانــس بیمارســتان های دولتــی، خصوصــی 
فوریت هــای  تکنســین های  در حــال حاضــر  اســت.  و خیریــه 
ــا نظــر پزشــک مرکــز ارتباطــات و  ــه و ب ــا تشــخیص اولی پزشــکی ب
در مــوارد اورژانســی بــدون مشــورت بــا پزشــک، اقــدام بــه انتقــال 
بیمــار بــه نزدیک تریــن مرکــز درمانــی مجهــز می کننــد و از لحظــه 
تحویــل بیمــار مشــکالت همــکاران آغــاز می گــردد و انتقــال بیمــار 
بــه بیمارســتان بارهــا موجــب تنــش بیــن بیمــار و همراهــان وی و 

ــود. ــس 115 می ش ــین اورژان ــا تکنس ــتان ب ــان بیمارس کارکن
 به عنــوان یــک کارشــناس اداره نظــارت و ارزیابــی عملکــرد 
ــکاران  ــه هم ــده ایم ک ــه ش ــین ها مواج ــی از تکنس ــا گزارش های ب
بیمــار و مصــدوم مشــمول فوریت هــای پزشــکی را بــه نزدیک تریــن 
بیمارســتان منتقــل کــرده و در بــدو ورود بــا کمبــود و یــا عــدم 
ــده اند  ــه ش ــار مواج ــال بیم ــت انتق ــر جه ــکارد و بیمارب ــود بران وج
ــا  ــت. ب ــکالت اس ــروع مش ــرگردانی و ش ــه س ــن مرحل ــن اولی و ای
ــدی  ــلیقه و رون ــاس س ــر اس ــیفت ب ــتار ش ــاژ پرس ــه تری ــه ب مراجع
ــر  ــیفت ب ــور کادر ش ــا حض ــود و ب ــاع می ش ــار ارج ــی بیم غیرعلم
ــیدگی  ــار و رس ــل بیم ــد تحوی ــه فراین ــای خاتم ــار به ج ــن بیم بالی
ســریع بــه وضعیــت عمومــی بیمــار اعــالم عــدم پذیــرش می کننــد 
ــتان  ــش و یابیمارس ــک بخ ــه ی ــار ب ــال بیم ــه انتق ــکاران را ب و هم
واکنــش  موجــب  موضــوع  ایــن  می دهنــد.  ارجــاع  دیگــری 
ــاب  ــده و خط ــان او ش ــا همراه ــیار و ی ــار هوش ــی در بیم احساس
ــده  ــف نش ــن تکلی ــار تعیی ــرا بیم ــد چ ــؤال می کنن ــین س ــه تکنس ب

ــد. ــین می دانن ــده تکنس ــر عه ــوع را ب ــئولیت موض ــت و مس اس
نمایــان  را  ایــن قســمت چالشــی ترین موضوعــات خــود  از 
می کننــد کــه آیــا تکنســین بایــد بیمــار را بــه بخــش دیگــر انتقــال 
ــه یــک بیمارســتان دیگــر  ــا قبــول مســئولیت ب ــا بیمــار ب دهــد؟ آی
منتقــل گــردد؟ اگــر بــه بیمارســتان دیگــری منتقــل شــود و بازهــم 
ــن  ــار در حی ــر بیم ــت؟ اگ ــف چیس ــد تکلی ــرش نکنن ــار را پذی بیم
انتقــال دچــار ضایعــه و حتــی فــوت گــردد، مســئولیت کامــل 
موضــوع بــر عهــده چــه کســی اســت؟ آیــا وظیفــه ذاتــی اورژانــس 
115 انتقــال بیمــار و مصــدوم بــه نزدیک تریــن مرکــز درمانــی 
نیســت؟ آیــا وظیفــه ذاتــی کارکنــان اورژانــس بیمارســتان پذیــرش 
ممکــن  زمــان  کمتریــن  در  بیمــار  بــه  ســریع  کمک رســانی  و 
قوانیــن  بــه  توجــه  بــا  می توانــد  بیمارســتان  آیــا  نمی باشــد؟ 
ــی  ــه مقام ــد و چ ــالم نمای ــرش اع ــدم پذی ــی ع ــی و انتظام قضای

مســئولیت ایــن موضــوع را می پذیــرد؟
عــدم  زمــان  در  تکنســین  یــک  ایــن ســؤاالت چالش هــای 
ــد  ــه ای مانن ــث متفرق ــوارد و مباح ــا م ــت. باره ــار اس ــرش بیم پذی
شــلوغی و نبــود برانــکارد، خرابــی تجهیــزات و خســتگی کادر 
کشــیک بیمارســتان، تحویــل بیمــار را دچــار مشــکل کــرده اســت 
و موضوعــات و تصمیمــات آنــی و شــخصی متعــدد اســت کــه 
ارجــاع و پذیــرش بیمــار در بیمارســتان ها را مختــل می کنــد. 
ــتم  ــط سیس ــار توس ــال بیم ــتان ها، انتق ــدد بیمارس ــوارد متع در م
پیــش بیمارســتانی را موجــب اختــالل در رونــد کاری بیمارســتان 
می داننــد. پذیــرش بیمــاران و مصدومیــن بدحــال فاقــد همــراه و 
یــا بــا وضعیــت مالــی نامناســب و بی خانمــان نیــز بارهــا ممانعــت 
و اعتــراض می کننــد درصورتی کــه ایــن مشــکالت به هیچ وجــه 
در وضعیــت کمک رســانی بــه بیمــاران و مصدومیــن مشــمول 
 115 اورژانــس  بایــد  و  نــدارد  تأثیــری  پزشــکی  فوریت هــای 
ــاء  ــات احی ــل و اقدام ــتان منتق ــن بیمارس ــه نزدیک تری ــار را ب بیم
شــروع گــردد، در بررســی های انجام شــده کمتریــن مشــکالت 
در بیمارســتان های تــک تخصصــی ترومــا اســت درصورتی کــه 
قانــون مدونــی بــرای پذیــرش بیمــار و امدادرســانی مؤثــر در 
ــتانی  ــتانی و بیمارس ــش بیمارس ــوزه پی ــته در ح ــال های گذش س
ابــالغ نگردیــده اســت و بیمارســتان ها و مرکــز درمانــی بــر اســاس 
ســلیقه و آئین نامه هــای محلــی خــود در هــر شــهر و اســتان عمــل 
ــی در  ــق و قانون ــتورالعمل دقی ــک دس ــود ی ــدم وج ــد و ع می نماین
پذیــرش بیمــار و مصــدوم موجــب کمبــود آمبوالنــس بــرای انجــام 
مأموریت هــای بعــدی، خســتگی جســمی و روحــی کارکنــان، 
اشــتباه در تصمیم گیــری، انتقــال اشــتباه بیمــار، اتخــاذ تصمیــم 
ــا  ــز ب ــای تبعیض آمی ــات، برخورده ــز ارتباط ــط مرک ــب توس نامناس
تکنســین ها، ایجــاد تنــش بــا کادر درمانــی بیمارســتان ها، ایجــاد 
مشــکالت قضایــی و انتظامــی بــرای همــکاران و هــدر رفــت منابــع 

ــود ــامل می ش ــی را ش مال
پیشــنهاد می گــردد اورژانــس کشــور بــا بررســی مشــکالت 
و معضــالت پذیــرش در مراکــز مختلــف و بــا بررســی قوانیــن 
درمــان  معاونــت  حــوزه  هماهنگــی  و  انتظامــی  و  قضایــی 
وحــدت  بــرای  اجرایــی  و  جامــع  دســتورالعمل  متبــوع  وزارت 
رویــه انتقــال و پذیــرش بیمــاران و مصدومیــن ارســال نمایــد. 
همچنیــن پیشــنهاد می شــود بــرای اعتباربخشــی بــه اجــرای 
ــده از  ــر نماین ــک نف ــکالت، ی ــش مش ــتورالعمل ها و کاه ــن دس ای
ــی  ــیابی و اعتباربخش ــروه ارزش ــکی در گ ــای پزش ــب فوریت ه جان
ارزیابــی  در  بتوانــد  تــا  یابــد  حضــور  بیمارســتان ها  اورژانــس 

باشــد. اثرگــذار  بیمارســتان ها  اورژانــس  صحیــح 

برنامــه نویســان موفــق بــه توســعه یــک اپلیکیشــن شــدند کــه خدمات رســانی آمبوالنس هــا را بــرای بیمــاران تســریع می کنــد. ایــن برنامــه کــه الیف هــاور 
ــد.  ــه می کن ــاران ارائ ــه بیم ــکی را ب ــات پزش ــن خدم ــان بهتری ــن زم ــان در کمتری ــای محقق ــه ادع ــه ب ــت ک ــزاری اس ــن نرم اف ــام دارد، اولی LifeHover ن
ــه از  ــی15 دقیق ــرض 10ال ــرده و در ع ــاب ک ــر را انتخ ــی کارب ــکان فعل ــه م ــن برنام ــه ای ــرد ک ــالم ک ــه ای اع ــن در بیانی ــن اپلیکیش ــازنده ای ــرکت س ش
ــر  ــس موردنظ ــد آمبوالن ــه می توانن ــن برنام ــق ای ــانی از طری ــران به آس ــتد. کارب ــس می فرس ــر آمبوالن ــل موردنظ ــه مح ــس ب ــور آمبوالن ــن اپرات نزدیک تری
ــرای حمل ونقــل بیمــاران نیازمنــد  خــود را رزرو کــرده و در کمتریــن زمــان ممکــن از خدمــات آن بهره منــد شــوند. برنامــه LifeHover به طــور خــاص ب
اقدامــات حیاتــی پایــه و اولیــه )BLS(، بیمــاران نیازمنــد دریافــت اقدامــات پیشــرفته )ALS( و خدمــات ســردخانه طراحــی شــده و بــه بیمــاران بــرای 

انتخــاب بیمارســتان موردنظــر خــود حــق انتخــاب می دهــد.

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

در طــول ۴1 ســالی کــه از عمــر اورژانــس 
پیــش بیمارســتانی گذشــته اســت، بحث هــا و 
گفتگوهــای بســیاری دربــاره معرفــی اورژانــس 
ــن  ــازی بی ــی فرهنگ س ــش و چگونگ و خدمات
عمــوم مــردم و جامعــه شــده و در ایــن ســال ها 
ــده ای  ــاوت و پراکن ــای متف ــا و فعالیت ه کاره
نیــز انجام شــده اســت؛ امــا شــاید بتــوان 
گفــت در همــه ایــن ســال ها و البــه الی تمــام 
ــک  ــی ی ــای خال ــا، ج ــا و گفتمان ه فعالیت ه
مجموعــه مســتند ویــژه اورژانــس، فعالیت هــا، 
در  معضالتــش  و  مزاحمت هــا  دغدغه هــا، 

ــردم بســیار احســاس می شــود. ــا م رابطــه ب
و  گفته هــا  از  سرشــار  مجموعــه ای 
بتوانــد  کــه  چیــزی  واقعــی؛  رخدادهــای 
ــرو  ــس را روب ــین ها و اورژان ــه ی تکنس دغدغ
و بی واســطه بــا مــردم نشــان دهــد، مســتندی 
ــد  ــس کشــور بتوان ــه اورژان ــه در آن مجموع ک
ــت  ــگی اش از پش ــگاه همیش ــه ای از جای لحظ
ــوی  ــر جل ــده ب ــه ی نوشته ش ــای وارون واژه ه
به عنــوان  و  بیایــد  بیــرون  آمبوالنس هــا 
ــر  ــش را ب ــه راه ــه ک ــن جامع ــوی از ای عض
ــرده  ــاب ک ــوع انتخ ــه همن ــت ب ــای خدم مبن
بــا مردمــش بــه گفتگــو بنشــیند؛ از نگرانی هــا 
از  انتظاراتــش؛  از  بگویــد؛  دغدغه هایــش  و 
ــام  ــا و از تم ــا آن ه ــردم ب ــی م ــدم همراه ع
ناگفته هایــی کــه در طــی ۴1 ســال در گلــوی 
مجموعــه اورژانــس مانــده و تلنبــار شــده 

ــت. اس
 شروع داستان از کجا بود؟

ســال 9۴ بــود کــه گــروه مستندســازی آزاد 
ســاواالن تصمیــم گرفتنــد بــه کارگردانــی علی 
فــوالدی  مســتندی را دربــاره مرکــز اورژانــس 
ــه در آن  ــتندی ک ــد. مس ــه کنن ــل تهی اردبی
ــار اورژانــس و تکنســین هایش؛  ــرای اولیــن ب ب
ــات  ــختی ها و لحظ ــکالت و س ــام مش ــا تم ب
قــرار  دوربیــن  جلــوی  شــیرینش  نــاب 
ــاره  می گرفتنــد. یــک مســتند اختصاصــی درب
ــس  ــان اورژان ــا و عملیات هــای کارکن فعالیت ه

ــل. اردبی
ــه  ــن مجموع ــردان ای ــوالدی کارگ ــی ف عل
ــه رشــته  ــگار، مستندســاز و دانش آموخت خبرن
ــت  ــال اس ــه س ــوالدی س ــت. ف ــر اس کامپیوت
کــه بــرای صداوســیما مســتند می ســازد؛ 
یــا  کــه  موضوعاتــی  بــه  راجــع  آن هــم 
فراموش شــده اند و یــا همــگان بی اهمیــت 
از کنارشــان گذشــته اند. در کارنامــه هنــری او 
ــرزی  ــتان های م ــی، اس ــای: مرزبان مجموعه ه
توســعه پایــدار- امنیــت پایــدار، عروســی 
ســنتی آذری و از ییــالق تــا قشــالق بــه چشــم 

می خــورد.
ــختی های  ــان دادن س ــرای نش ــتندی ب مس

اورژانس کار 
فــوالدی می گویــد: درگذشــته بنــا بــه 
اورژانــس  بــاکار  نزدیــک  از  کاری  شــرایط 
را  کاری شــان  ســختی های  و  شــدم  آشــنا 
ــاره آن هــا  ــدم و تصمیــم گرفتــم روزی درب دی
مســتندی تهیــه کنــم. هدفــم از ســاخت 
ــختی های  ــان دادن س ــس نش ــتند اورژان مس
ــه  ــی ک ــا اتفاقات ــود، مخصوص ــس ب کار اورژان
ــد و از آن طــرف  در حیــن کار برایشــان می افت
ــتیم  ــنوند. می خواس ــد بش ــه بای ــزاهایی ک ناس

ــه  ــش؛ ب ــس و خدمات ــی اورژان ــار معرف در کن
مــردم هــم آمــوزش دهیــم و بگوییــم در زمــان 
وقــوع حادثــه چه کارهایــی بایــد انجــام دهنــد 
ــم. ــازی کنی ــتا فرهنگ س ــن راس ــی در ای و کم

گــروه در اواســط ضبــط برنامــه بودنــد 
ــر  ــه ای کامل ت ــاخت مجموع ــرای س ــه کار ب ک
متوقــف شــد. رئیــس مرکــز اورژانــس کشــور 
بــه گــروه ســاواالن پیشــنهاد داد کــه مســتند 
ــور  ــر کش ــس در سراس ــز اورژان ــام مراک از تم
تهیــه شــود. بــه دنبــال آن گــروه ســاواالن بــا 
اســتقبال از ایــن ایــده اقــدام بــه تهیــه مجــوز 
ــه  ــط مجموع ــرای  ضب ــور ب ــس کش از اورژان

ــد. کردن
»فرشــتگان نجــات« عنــوان ایــن مجموعــه 
مســتند اســت کــه قــرار اســت تــا یــک ســال 
آینــده در 55 قســمت ساخته شــودو تولیــدش 
ــه  ــمت ب ــر قس ــه در ه ــد؛ ک ــام برس ــه اتم ب
ــردازد.  ــس می پ ــز اورژان ــی از مراک ــی یک معرف
شــبکه  در  پخــش  بــرای  مجموعــه  ایــن 
سراســری در حــال تولیــد اســت و مراکــز 

ــد آن را در شــبکه های  ــس هــم می توانن اورژان
ــد. ــش دهن ــود نمای ــتانی شــهر خ اس

نجــات  فرشــتگان  مســتند  در  آنچــه 
می بینیــم

دربــاره  نجــات  فرشــتگان  کارگــردان 
محتــوای مســتند می گویــد: مــا در ایــن 
ــر ازآنچــه در مجموعــه اول  ــا را فرات مســتند پ
ــا روســای  ــم گذاشــته ایم. در اینجــا ب کارکردی
صحبــت  درمان هــا  معاونــت  و  اورژانــس 
می کنیــم، از تکنســین های موفــق تجلیــل 
ــدگان  ــیب دی ــهدا و آس ــاره ش ــود، درب می ش
بعضــی  در  می کنیــم،  صحبــت  اورژانــس 
ــم  ــرکت می کنی ــا ش ــا و مأموریت ه عملیات ه
و ســعی داریــم تمــام زوایــا و بخش هــای 
اورژانــس ازجملــه امــداد هوایــی، موتورالنــس 

و ... را معرفــی کنیــم.
وی می گویــد : مــا ســعی کرده ایــم بــا 
بررســی مشــکل عمــده و اساســی مراکــز 
اورژانــس، کار را از یکنواخــت شــدن دور کنیم؛ 
مثــال در ارومیــه بــا توجــه بــه اینکــه خدمــات 

عمــده اورژانــس بــه مــادران بــاردار بــوده 
دراین بــاره بیشــتر صحبــت کــرده و یکــی 
از ایــن عملیات هــا را شبیه ســازی کردیــم. 
یکــی از کارهایــی کــه در ارومیــه انجــام شــد 
ــه  ــین ها ک ــی از تکنس ــا یک ــه ب ــود ک ــن ب ای
ســال گذشــته بــه مــادری بــاردار کمــک کــرده 
بــود؛ بــه دیــدار مــادر و کــودک رفتیــم و آن هــا 
از دیــدن مــا بســیار هیجــان زده شــده بودنــد و 
بابــت کاری کــه آن تکنســین انجــام داده بــود 

ــد. بســیار تشــکر کردن
 و یــا در مراغــه چــون بیشــتر مأموریت هــا 
ــه  ــن زاوی ــود، از ای ــی ب ــوادث ترافیک ــرای ح ب
برنامــه را گرفتیــم؛ و ســعی کردیــم گوشــه ای 
مراغــه   اورژانــس  مشــکالت  و  خدمــات  از 

رادراین بــاره نشــان دهیــم.
قصــد اصلــی مــا معرفــی اورژانــس بــه 
مــردم اســت. مــردم بایــد بــا ســختی های کار 
اورژانــس آشــنا شــوند و بداننــد شــاید وقتــی 
ــازه از  ــد آن هــا ت ــا اورژانــس تمــاس می گیرن ب
ــل  ــه مح ــیدن ب ــا رس ــته و ت ــات برگش عملی

زمــان می بــرد و یــک تکنســین ممکــن اســت 
در یــک روز ده هــا مأموریــت بــرود و بایــد 

ــد. ــا را درک کنن ــی آن ه کم
فرشــتگان نجــات دریچــه ای بــرای کاســتن 

از مشــکالت
گــروه ســازندگان مســتند فرشــتگان نجــات 
ــه  ــه و مراغ ــس ارومی ــز اورژان ــون از مراک تاکن
بازدیــد داشــته اند و بــه تمــام مراکــز اورژانــس 
ــن  ــان ای ــا درخواستش ــت؛ و تنه ــد رف خواهن
اســت کــه مراکــز از یــک هفتــه قبــل آمــاده 
باشــند تــا کار بــه بهتریــن نحــو انجــام شــود 
و بتــوان گامــی در راســتای معرفــی اورژانــس 
ــکالتی  ــع مش ــت رف ــی جه ــت و کمک برداش

ــود. ــی و ... نم ــن تلفن ــون مزاحمی چ
می توانــد  نجــات  فرشــتگان  مســتند 
نقطــه عطفــی در معرفــی اورژانــس بــه عمــوم 
مــردم جامعــه باشــد؛ پــس بــرای بهتــر شــدن 
مجموعــه همــه باهــم بایــد آســتین همــت را 

ــد. ــاال بزنن ب

اورژانس در قــــــــــــاب مستند
محمد علیشاهی ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

کارشناس نظارت و بازرسی – اورژانس 115 مشهد

شروع به کار ساخت نخستین مستند حرفه ای از اورژانس 115

مستند کشوری فرشتگان نجات در 55 قسمت تولید می شود

فرشتگان نجات اولین مستند 
در تاریخ اورژانس کشور است 

که بر اساس گفته های کارگردان 
آن فوالدی  قرار است ضمن 

معرفی عمده ترین خدمت رسانی 
مرکز اورژانس مورد نظر؛ 

تصاویر و صحنه هایی واقعی 
از لحظه هایی که تکنسین ها 
بر بالین مصدومین و بیماران 

حاضر می شوند را در قاب تصویر 
بنشاند. این مستند می تواند پلی 
باشد برای ایجاد ارتباط با مردم 
جامعه و یا حتی زمینه ای باشد 

برای رفع مشکالتی که در تعامل 
با مردم و دیگر نهادها دارد



شماره پانزدهم  | شهریورماه41395صفحه
August 2016

دکتــر رشــیدی معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
در  گفــت:  یک یک پنــج  خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  کرمــان 
تمــام  اینکــه  بــر  بیمارســتانی کرمــان عــالوه  اورژانس هــای 
ــص الزم  ــد تخص ــد و بای ــرش می کنن ــی را پذی ــاران اورژانس بیم
در حــوزه هــای مــورد نیــاز راداشــته باشــند تــا بتواننــد اقدامــات 
اولیــه را انجــام دهنــد؛ ولــی از نظــر تخصصــی شــدن یــک 
ــتان  ــال بیمارس ــت؛ مث ــه اس ــورت گرفت ــم ص ــف ه ــیم وظای تقس
باهنــر بــرای بیمــاران ترومایــی و یــا بیمارســتان شــفا بــرای 
بیمــاران قلبــی و مغــز و اعصــاب در نظــر گرفتــه شــده اســت.
پیــش  اورژانــس  قوانیــن  طبــق  گفــت:  ادامــه  در  وی 
بیمارســتانی بایــد بیمــار یــا مصــدوم را بــه اولیــن مرکــز درمانــی 
منتقــل کننــد و طبیعتــا اورژانــس بیمارســتان نیــز بایــد مجهــز به 
کلیــه وســایل الزم بــرای رســیدگی اورژانســی بــه بیمــاران باشــد؛ 
ــر  ــزات کامل ت ــی دارای تجهی ــتان های تخصص ــن بیمارس ــا ای ام
ــن  ــه ای ــه البت ــتند؛ ک ــود هس ــی خ ــه تخصص ــری در زمین و بهت
گزینــه بــرای مــواردی کــه بیمــار خیلــی فوریتــی نیســت کاربــرد 
ــان  ــه  هم ــت ب ــوت وق ــدون ف ــار را ب ــوان بیم ــی دارد و می ت خوب

ــرد. ــل ک ــاص منتق ــی خ ــز تخصص مرک
رشــیدی افــزود: مــا در کرمــان 20 بیمارســتان تابــع دانشــگاه 
هــم در بخــش دولتــی و هــم در بخــش خصوصــی داریــم؛ و 
طبــق آئین نامــه نظــارت؛ هــر بیمارســتان موظــف اســت کــه ده 
ــن  ــد؛ و ای ــاص ده ــس اختص ــه اورژان ــش را ب ــد از تخت های درص
اســتاندارد حداقلــی در تمــام بیمارســتان ها رعایــت شــده اســت 
کــه البتــه در پــاره ای از بیمارســتان ها بــه خاطــر شــرایط خــاص ، 

تعــداد تخــت بیشــتری اختصــاص داده شــده اســت.
رشــیدی در پایــان بــه چگونگــی اســتقرار پزشــکان و پرســتاران 
بیشــترین  و گفــت:  کــرده  اشــاره  بیمارســتانی  اورژانــس  در 
بــه  اســتقرار پزشــکان و پرســتاران در بیمارســتان ها متعلــق 
بخــش اورژانــس اســت و همیشــه هــم ســعی بــر ایــن بــوده کــه 
بــا تجربه تریــن و بــا کیفیت تریــن کارکنــان را در اورژانس هــا 
ــازه کار در  ــی و ت ــای طرح ــرار دادن نیروه ــم؛ و از ق ــتقر کنی مس
ــرای  ــه ب ــدازه ای ک ــه ان ــر ب ــم؛ مگ ــودداری می کنی ــس خ اورژان

ــد. ــس الزم باش ــوه کار اورژان ــا نح ــنایی ب آش

دکتــر صابــری رئیــس اورژانــس کرمــان در گفتگــو بــا خبرنــگار 
ــودگی  ــا فرس ــده م ــکالت عم ــی از مش ــت: یک ــج گف یک یک پن
ــفانه 50  ــت. متاس ــا اس ــاختمان های پایگاه ه ــاالی س ــیار ب بس
درصــد ســاختمان پایگاه هــای اورژانــس کرمــان فرســودگی 
بســیار باالیــی دارنــد کــه عمومــا از مراکــز خیریــه و دیگــر ارگان ها 
ــا  ــد از پایگاه ه ــود. 20 درص ــتفاده می ش ــی اس ــکل عاریت ــه ش ب
در کانکــس مســتقر هســتند و کمتــر از 30 درصــد پایگاه هــا 

ــه اورژانــس اســت. ــا مالکیــت آن متعلــق ب ــوده و ب اســتاندارد ب
صابــری افــزود: از جهــت نیــروی انســانی نیــز بــا مشــکالتی 
مواجــه هســتیم. اســتاندارد تعــداد کارکنــان در پایگاه هــا 9 نفــر 
اســت کــه مــا شــش نفــر داریــم، هــر نیــرو بایــد هشــت شــیفت 
ــان مــا حداقــل 12  ــا کارکن 24 ســاعته در مــاه داشــته باشــد ام
ــرو  ــر نی ــه ه ــرده ای ک ــیفت های فش ــد، ش ــاه دارن ــیفت در م ش
ــرار اســت  ــه ق ــه البت ــه کاری دارد؛ ک ــا 120 ســاعت اضاف 100 ت
در آزمــون اســتخدامی بــرای هــر پایــگاه یــک نیــرو اضافــه 
شــود. بــرای کارانــه نیــز مــا دو مشــکل داریــم؛ کــه یکــی تأخیــر 
ــه  ــغ کاران ــودن مبل ــن ب ــز پایی ــری نی ــت و دیگ ــت اس در پرداخ

ــت. هاس
ــار  ــق آم ــان موف ــه زایم ــان در زمین ــت: کرم ــه گف وی در ادام
خیلــی خوبــی دارد و در ســال 94 در کل اســتان 114 مــورد 
زایمــان موفــق توســط اورژانــس انجــام شــده اســت؛ امــا یکــی از 
مشــکالت مهــم مــا در زمینــه اورژانــس هوایــی اســت؛ بــا توجــه 
بــه همــکاری خوبــی کــه ارتــش بــا مــا دارد، امــا بالگردهــا بیــش 
از 150 کیلومتــر تــوان پــرواز ندارنــد؛ درصورتی کــه در بســیاری 
از نقــاط اســتان کرمــان شــعاع مــا بیــش از 150 کیلومتــر 

اســت.
صابــری در پایــان گفــت: دو مــورد اساســی و مهــم اســت کــه 
ــا  ــود ت ــری ش ــم پیگی ــور ه ــس کش ــس اورژان ــرف رئی ــد از ط بای
ــه نتیجــه مطلــوب برســد. یکــی اجرایــی شــدن تفاهم نامــه ای  ب
ــرای ایجــاد پایگاه هــای  کــه بیــن اورژانــس و شــبکه بهداشــت ب
مشــترک امضــا شــده اســت؛ و دیگــری عــدم تعــادل و عــدم 
وجــود معیــاری شــفاف در تخصیــص اعتبــار بیــن مراکــز حــوادث 

می باشــد.

سفــرنامــه یک یک پنج
قسمت دهم - کرمان

بیش از 50 درصد 
ساختمان پایگاه های 

ما فرسوده است

برای بیمارستان های 
کرمان تقسیم وظایف 

صورت گرفته است 

رئیس مرکز اورژانس استان 
کرمان:

معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان:

ــان  ــه درخواســت کرم ــه نام از همــان روزی ک
بــرای ســفرنامه بــه دبیرخانــه نشــریه رســید ایــن 
ــان  ــود. کرم ــیرین ب ــذاب و ش ــان ج ــفر برایم س
شــهری اســت در دل کویــر کــه اورژانــس پیــش 
ــی  ــت. وقت ــبز اس ــاد و سرس ــتانی اش آب بیمارس
مختلــف  شهرســتان های  اورژانــس  میــان  در 
قــدم می زنــی و بــه کاســتی ها و کمبودهــای 
ــار غمگیــن  فراوانشــان برخــورد می کنــی بی اختی
و دلســرد می شــوی، امــا کرمــان از آن دســته 
مراکــزی اســت کــه دیدنــش انرژی بخــش و 

ــت. گواراس
چهارشنبه بیست مردادماه 95

بنــا به رســم دیرینــی کــه در تمــام ســفرنامه ها 
داشــته ایم روز اول را بــه بازدیــد از ســتاد اورژانــس 
ــت  ــاختمان مدیری ــم. س ــاص دادی ــان اختص کرم
ــود.  ــب نب ــه جال ــچ  وج ــه  هی ــان ب ــس کرم اورژان
حقیقتــش را بخواهیــد در نــگاه اول بــا دیــدن ایــن 
ســاختمان قدیمــی و کوچــک از اورژانــس کرمــان 
ناامیــد شــدیم! ســاختمان مرکــز بــه  هیــچ  وجــه 
برازنــده اورژانــس یک قطــب نیســت. بــه آقــا 
رضــای جعفــری روابــط عمومــی خــوب اورژانــس 
کرمــان گفتــم: ســاختمان اورژانس تــان ایــن 
ــه  ــا در زمین ــت واقع ــید و گف ــی کش ــت؟! آه اس
ــا چشــمانی  فضــای فیزیکــی مشــکل داریم؛ امــا ب
سرشــار از امیــد نگاهــی کــرد و گفــت ســاختمان 
جدیــد در دســت ســاخت اســت و قــول داده انــد تا 
پایــان امســال تحویــل شــود. ســری به ســاختمان 
در حــال ســاخت کــه زدیــم روحــم را شــاد کــرد! 
از واحدهــای مختلــف ســاختمان قدیمــی اورژانس 
کرمــان کــه دیــدن کردیــم انســان هایی را دیدیــم 
کــه علی رغــم فرســوده بــودن ساختمانشــان، فکــر 
و ایده هایشــان نــو و خالقانــه بــود. هرکــدام پشــت 
ــان را  ــد و کارش ــتوار بودن ــم و اس ــان محک میزش

خــوب بلــد بودنــد.
کرمان، پیشتاز در مدیریت بحران

نخســتین پتانســیلی کــه در اورژانــس کرمــان 
بــه چشــم می آیــد اقتــداری شــگرف در مباحــث 
مدیریــت بحــران اســت. دیوارهــای ســالن اصلــی 
ســاختمان اورژانــس کرمــان پر بــود از نقشــه هایی 
ــم و  ــده بودی ــر دی ــا کمت ــز ی ــر مراک ــه در دیگ ک
ــاری  ــای آم ــم. خروجی ه ــده بودی ــال ندی ــا اص ی
ــود کــه نشــان از تفکــر  شــگفت انگیزی موجــود ب
و پژوهش هــای عمیــق در مباحــث مدیریــت 
ــاری  ــات آم ــا و گزارش ــی داد. خروجی ه ــران م بح
ــوار را  ــگ دی ــه هایی رنگارن ــکل نقش ــه ش ــه ب ک
ــیون  ــل اتوماس ــه حاص ــود و البت ــرده ب ــن ک تزئی

قــوی اورژانــس کرمــان نیــز بــود. در ادامــه دربــاره 
ــق خواهــم نوشــت. ــن اتوماســیون موف ای

کمترین هزینه و بیشترین بازدهی
آقــای ســعیدی، تکنســینی اســت کــه در 
پیــدا  را  کمتــر مرکــزی می تــوان ماننــد آن 
کــرد. تســلط عجیبــی بــه مباحــث فنــی داشــت 
ــا صــد  ــر ت و خــودروی ارتباطــات ســیار را از صف
ــرده  ــرا ک ــی و اج ــی طراح ــی خاص ــا ریزبین و ب
بــود. کمــی کــه بــا او هــم کالم شــدم از عالقــه و 
تعصــب شــدیدی کــه بــه اورژانــس داشــت برایــم 
ســخن گفــت. از ســختی هایی کــه بــرای طراحــی 
ــیده و  ــیار کش ــات س ــودروی ارتباط ــرای خ و اج
ــا کمتریــن هزینــه بیشــترین بازدهــی را ایجــاد  ب
کــرده بــود. وقتــی بخش هــای مختلــف خــودروی 
ارتباطــات ســیار را نشــانمان مــی داد بــرق عجیبی 
در چشــمانش می درخشــید. گــردن افراشــته ایــن 
ــه  ــش ب ــا را بیش ازپی ــش م ــین زحمت ک تکنس

ــرد. ــدوار ک ــان امی ــس کرم اورژان
معاون درمان کرمان، عاقله مردی کار بلد بود

بــه آقــا رضــای جعفــری –روابــط عمومــی 
خــوب اورژانــس کرمــان- گفتــم کــه بــد نیســت 
ــیم و  ــته باش ــان داش ــا ایش ــم ب ــداری ه ــر دی اگ
ــکاس  ــز انع ــان را نی ــت درم ــای معاون صحبت ه
دهیــم. آقــای جعفــری گفــت کــه معاونــت درمان 
ــن  ــد و ای ــو نمی کن ــانه ها گفتگ ــا رس ــوال ب معم
ــاق  ــه ات ــپارد. ب ــود می س ــام خ ــه قائم مق کار را ب
ــب،  ــال تعج ــم در کم ــه رفتی ــان ک ــت درم معاون
ــر  ــدار دکت ــه دی شــرایط گفتگــو فراهــم شــد و ب
ــای جعفــری انگشــت به دهان  رشــیدی رفتیــم. آق
مانــده بــود از اینکــه معاونــت درمــان ایــن گفتگــو 
را پذیرفتــه اســت. در اتــاق معاونــت درمــان عاقلــه 
ــره اش  ــدی در چه ــه کار بل ــم ک ــردی را دیدی م
ــود. در تمــام مــدت گفتگــو تســلط های  ــدا ب هوی
دقیــق دکتــر رشــیدی بــر آمارهــای جزئــی 
مشــهود بــود و درصحنــه بــودن ایشــان را  نشــان 

ــی داد. م
رئیسی که حواسش به همه چیز بود

ســید محمــد صابــری پزشــک عمومــی اســت 
ــت  ــه پس ــود ک ــی می ش ــال و نیم ــک س ــه ی ک
خطیــر ریاســت اورژانــس کرمــان را پذیرفتــه 
اســت. ریاســت اورژانــس کرمــان واقعا کار ســختی 

ــه  ــت. ب ــوت گف ــه ایشــان خــدا ق ــد  ب اســت. بای
اتــاق دکتــر صابــری کــه رفتیــم اولیــن جملــه ای 
ــودگی  ــث فرس ــرد بح ــاری ک ــان ج ــر زب ــه ب ک
ــان  ــتان کرم ــس اس ــای اورژان ــاختمان پایگاه ه س
بــود. آمارهایــی از وضعیــت ســاختمان ها داد 
ــن  ــیت او در ای ــی و حساس ــه نگران ــا ب ــه واقع ک
ــب  ــس قط ــس اورژان ــم. رئی ــق دادی ــوص ح خص
جنــوب شــرق ایــران مــردی بــود کــه تمــام فکــر 
ــا  ــود و م و ذکــرش حــل مشــکالت نیروهایــش ب
ترجیــح دادیــم کــه  زیــاد وقــت او را نگیریــم و بــه 
دیــداری کوتــاه بــا ایشــان بســنده کردیــم. تنهــا و 
ــخت و  ــان س ــه کار ایش ــت ک ــوان گف ــا می ت تنه

ــت. ــاس اس حس
مردی با مختصات کشوری!

بعــد از دیــدار بــا رئیــس مرکــز حــوادث، گپ و 
گفتــی بــا معــاون فنــی اورژانــس کرمــان داشــتیم. 
آقــای خادمــی از آن دســته تکنســین هایی اســت 
کــه بــا دیدنــش آرزو می کنــی کــه ای کاش نســل 
ایــن نــوع تکنســین ها بــه طــرز تصاعــدی افزایــش 
یابــد! امثــال آقــای خادمــی مختصاتشــان در حــد 
مدیریت هــای کالن کشــوری اســت. حضــور و 
مشــاوره ایــن افــراد در تعییــن مباحــث راهبــردی 
و کالن اورژانــس کشــور می توانــد راهگشــا و 
مفیــد باشــد. انســانی باوقــار، خوش برخــورد، 
ــای  ــا آق ــان ب ــع. صحبتم ــه متواض ــواد و البت باس
ــید و  ــول کش ــه ط ــتر از 50 دقیق ــی بیش خادم
بــس کــه خــوب صحبــت کــرد و بــس کــه لــذت 
ــدیم.  ــان نش ــت زم ــه گذش ــال متوج ــم، اص بردی
ــا انبــوه گرفتاری هایــش تنهــا  ــای خادمــی را ب آق
گذاشــتیم و ســری بــه دیگــر واحدهــای اورژانــس 

کرمــان زدیــم.
ردپای استاد خانکه بزرگ

ــه خواســتیم خداحافظــی  ــی ک ــای خادم از آق
کنیــم حرفــی زد کــه حقیقتــا مــرا در فکــر 
ــام  ــی تم ــت: می دان ــز گف ــی عزی ــرد. خادم فروب
ــون  ــت بحــران مدی ــن پیشــرفت ها را در مدیری ای
چــه کســی هســتیم؟ مــن در نظــرم آمــد 
ــالن  ــا ف ــی و ی ــس خارج ــالن رفرن ــال ف ــه مث ک
ــای  ــا آق ــی... ام ــگاه غرب ــالن دانش ــور در ف پروفس
خادمــی گفــت: اســتاد خانکــه بــزرگ! در هرکــدام 
ــرفتی در  ــم و پیش ــه رفتی ــوادث ک ــز ح از مراک

بحــث مدیریــت بحــران مشــاهده کردیــم، ردپــای 
ــود.  ــاهده ب ــل مش ــوح قاب ــه به وض ــتاد خانک اس
ــفرنامه  ــن س ــزارش ای ــه در گ ــد ک ــان آم حیف  م
ــط  ــه نکنیم.فق ــتاد خانک ــه از اس ــکری جانان تش
ــرای ایشــان آرزوی ســالمتی  ــم ب ــط می توانی وفق
ــی  ــداف علم ــبرد اه ــتر در پیش ــت بیش و موفقی
خوبشــان را داشــته باشــیم؛ و البتــه کــه مــا نیــز 
ــهیم  ــه س ــتاد خانک ــی اس ــرفت های علم در پیش
ــرای  ــی ب ــی علم ــه ایشــان قطب ــرا ک هســتیم زی
ــران در  ــای ای ــالمت در بالی ــت س ــته مدیری رش

ــتند. ــان هس ــه جه ــه و بلک منطق
اورژانس بدون کاغذ!

اورژانــس شهرســتان کرمــان نخســتین مرکزی 
ــل  ــور کام ــات آن به ط ــه عملی ــه پروس ــت ک اس
ــده  ــس ش ــا پیپرل ــده و اصطالح ــیون ش اتوماس
ــت  ــک تبل ــا ی ــی ب ــین های عملیات ــت. تکنس اس
نصب شــده در کــد و یــک PDA در جیبشــان 
پیــج  هنــوز  البتــه  می رونــد.  مأموریــت  بــه 
مأموریت هــا بــا بی ســیم اســت. این جــور بــه 
نظرمــان آمــد کــه در ایــن اتوماســیون پیشــرفته 
اعــالم مأموریــت  بــرای  می تــوان سیســتمی 
ــا از شروشــور  ــا تکنســین های م ــرد ت طراحــی ک
ــی  ــترس زای آن خالص ــای اس ــج ه ــیم و پی بی س

ــد. یابن
خروجی های باورنکردنی آماری

ــور  ــدرت مان ــان ق ــس کرم ــیون اورژان اتوماس
باالیــی داشــت و بــرای تمــام واحدهــای اورژانــس 
ایجــاد  قابل توجهــی  تخصصــی  خروجی هــای 
کــرده بــود. خروجی هایــی کــه بــرای واحــد 
ــق و  ــیار دقی ــی داد بس ــه م ــت ارائ ــرل کیفی کنت
ــه ای کــه  ــو و خالقان ــود. یــک کار ن جالب توجــه ب
در واحــد نظــارت اورژانــس کرمــان بــه چشــممان 
ــات  ــی مکالم ــن به تمام ــی آنالی ــورد دسترس خ
ــود.  ــتان ب ــت اس ــاط دور دس ــام در نق ــز پی مراک
ــرعت و  ــت پرس ــتر اینترن ــا بس ــا ب ــن کار تنه ای
ــد  ــود. بای ــا یــک تنظیــم IP ســاده انجام شــده ب ب
ــرد از کارهــای مفیــد و کم هزینــه ای کــه  ــذت ب ل

انجــام می شــود.
ســفرنامه کرمــان در روز اول خــود بــا دیــداری 
از بانــوان اورژانســی کار دیســپچ بــه پایــان رســید 
ــاد  ــا ایج ــود م ــدنی را در وج ــادی وصف نش و ش
کــرد بخاطــر این همــه کارهــای خــوب و جدیــدی 

کــه دیــده بودیــم.
روز دوم ســفرنامه را در مســیر گرم تریــن نقطــه 
کــره زمیــن حرکــت کردیــم! کــه خوانــدن آن در 

صفحــه بعــد خالــی از لطــف نیســت.

کرمان، جغرافیایی شگفت انگیز
سفرنامه دهم یک یک پنج، قدم در اورژانس کرمان گذاشت

ــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی فســا روز شــنبه 15 مــرداد مــاه در ســاعت 12 و ۳۰  ــان مدی ــه گــزارش علیپوری ب
ــد. وی  ــه محــل اعــزام گردی ــه کــد ۸۰۶۴ زاهدشــهر ب ــر برق گرفتگــی کــودک یــک ســاله بالفاصل ــا ســتاد ارتباطــات مبنــی ب دقیقــه طــی تماســی ب
افــزود: والدیــن کــودک بــه دلیــل اضطــراب شــدید اقــدام بــه انتقــال کــودک بــا خــودروی شــخصی کــرده بودنــد و در بیــن راه مصــدوم بــه اورژانــس 
تحویــل داده شــد. تکنســین ها وحیــد عباســی و جابــر اکبــری پــس از بررســی های اولیــه متوجــه شــدند کــه کــودک هیچ گونــه عالئــم حیاتــی نــدارد 
ــگاه  ــه درمان ــته و ب ــی برگش ــه زندگ ــودک ب ــه ک ــد دقیق ــس از چن ــود و پ ــز ب ــبختانه موفقیت آمی ــه خوش ــد ک ــروع کردن ــا را ش ــات احی ــه عملی و بالفاصل
زاهدشــهر انتقــال داده شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه عملیــات احیــا در درمانــگاه زاهدشــهر ادامــه یافتــه و بیمــار بــه مرکــز درمانــی ولــی عصر)عــج( 

فســا تحویــل داده شــد.

ــای  ــه بناه ــران ک ــای ای ــتان  ه ــن اس ــی از پهناورتری ــان، یک کرم
قدیمــی و ســقف های گنبــدی شــکل آن نشــان از تاریــخ کهــن ایــن 
شــهر کویــری دارد مقصــد ســفرنامه یک یــک پنــج بــود. اســتانی کــه 
بــا گــذر از دشــت های آن روح انســان پــرواز می گیــرد. آب انبــار، 
ــن  ــگ ای ــت و فرهن ــه روزی امنی ــتان ک ــن اس ــای ای ــا و راه ه قنات ه
ــهر  ــن ش ــاری ای ــم و ادب و معم ــرده و عل ــم ک ــتی را فراه ــه خش قطع
ــی و  ــای تاریخ ــه ای از جاذبه ه ــون گنجین ــود چ ــیده ب ــق بخش را رون
ــد؛  ــره می کن ــود خی ــه خ ــده ای را ب ــر بینن ــدگان ه ــگری، دی گردش
مردمانــی صبــور کــه در مهمان نــوازی شــهره آفــاق بــوده و بــا نگاهــی 

ــار هســتند. ــاز پذیــرای مردمــان ســایر دی ــان و آغوشــی ب مهرب
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جغرافیــای  کرمــان  اســتان 
شــگفت انگیز  دارد.  شــگفت انگیزی 
ــی اقلیــم  ــا کــه تنــوع و گوناگون ــن معن بدی
آن خــارج از تصــور اســت. اســتانی کــه 
کــره  در  ثبت شــده  نقطــه  گرم تریــن 
در  و  بریــان(  )گنــدم  داراســت  را  زمیــن 
فاصلــه تقریبــا 30 کیلومتــری آن، منطقــه 
سرســبز و خــوش آب وهــوای ســیرچ واقــع 
بهــاری  تابســتان های  کــه  اســت  شــده 

برفــی! زمســتان های  و  دارد 
ایــن  امــا  نیســت!  ژئوگرافــی  مــا  کار 
تنــوع اقلیمــی در جغرافیــای یــک اســتان 
ــران  ــت بح ــس و مدیری ــات اورژان کار عملی
بایــد  می کنــد.  طاقت فرســا  و  ســخت  را 
بتوانــی  تــا  باشــی  کار  ایــن  حرفــه ای 
عملیــات اورژانــس را در چنیــن جغرافیایی 
مدیریــت کنــی و آنچــه در اورژانــس کرمــان 
ــس  ــای اورژان ــه بچه ه ــود ک ــن ب ــم ای دیدی
ــای  ــن جغرافی ــس ای ــی از پ ــان به خوب کرم

برآمده انــد. متناقــض 
کــره  نقطــه  گرم تریــن  در  اورژانــس 

زمیــن!
بــه آقارضــای جعفــری –روابــط عمومــی 
کــه  گفتیــم  کرمــان-  اورژانــس  خــوب 
محــور  طاقت فرســاترین  و  ســخت ترین 
نقشــه  اســت؟  مســیر  کــدام  در  شــما 
شــروع  و  میــز  روی  گذاشــت  را  کرمــان 
کــرد بــه توضیــح دادن مســیرها. تنــوع 
بــود.  برانگیختــه  را  مــا  تعجــب  مناطــق 
از کویــر برهــوت تــا بهشــتی ترین نقطــه 
توضیــح  همیــن  میــان  در  ممکــن! 
دادن هــا بــود کــه ناگهــان گفــت: ایــن 
منطقــه مشــهور اســت بــه کلوتهــا و گنــدم 
در  ثبت شــده  نقطــه  گرم تریــن  و  بریــان 
کــره زمیــن اینجاســت! ایــن عنــوان واقعــا 
ژورنالیســتی، توجــه مــا را جلــب کــرد. 
ــد  ــراز چن ــه کم ت ــه در فاصل ــر اینک جالب ت
ــس  ــگاه اورژان ــه، پای ــن نقط ــر از ای کیلومت
115 مســتقر اســت و ایــن یعنــی خدمــات 
نقطــه کــره زمیــن! اورژانــس در گرم تریــن 
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 قرارمــان این شــد کــه روز دوم ســفرنامه 
ــم.  ــت کنی ــهداد حرک ــر ش ــیر کوی را در مس
پنــج صبــح راننــده مهربــان علــوم پزشــکی 
–جنــاب رجایــی عزیــز- درب ســوئیت بــود 

اورژانســی  مــا شــدیم مســافران  و 
ــا کلوتهــا و  ــری ب ــر شــهداد! کوی کوی
نبکاهــای زیبــا و البتــه حجــم بــاالی 
آن  خــاص  مأموریــت  و  تصادفــات 

ــه. منطق
از  پــس  صبــح  هشــت  حوالــی 

شهرســتان  از  کیلومتــر   200 طــی 
امــام  اورژانــس  پایــگاه  بــه  کرمــان 
پایگاهــی  رســیدیم.  شــهداد  رضــای 
اکثــرا  کــه  خــاص  مأموریت هــای  بــا 
اســت.  مســلحانه  درگیری هــای 
امنیــت  نبــود  و  مســلحانه  درگیــری 
اورژانــس  تکنســین های  بــرای 
مهم تریــن دغدغــه و مشــکل همــکاران 
بــود. شــهداد  رضــای  امــام  پایــگاه 

کار خوبــی کــه مدیریــت اورژانــس 
کرمــان انجــام داده بــود جدانکــردن 
ــای  ــا از پایگاه ه ــن پایگاه ه ــت ای مدیری
شــهری کرمــان بــود. حقیقتــا کار در 
ــدت  ــاص در درازم ــای خ ــن پایگاه ه ای
عــوارض زیــادی دارد. وقتــی مدیریــت 
ــی  ــان یک ــهر کرم ــا ش ــا ب ــن پایگاه ه ای
دوره ای  جابجایــی  امــکان  باشــد 
ایــن  و  می شــود  ممکــن  نیروهــا 
بــرای  اســتراحتی  هــم  مســئله، 
بچه هــای پایگاه هــای شــهری اســت 
تکنســین هایی  بــرای  تنوعــی  هــم  و 
دورافتــاده  پایگاه هــای  ایــن  در  کــه 

می دهنــد. شــیفت  جــاده ای 
ــان  ــس کرم ــر اورژان ــوب دیگ کار خ
شــهداد،  رضــای  امــام  پایــگاه  در 
بســتن شــیفت ها به صــورت ســه روزه 
ــرای بچه هــای  و اختصــاص ســرویس ب
ایــن پایــگاه بــود. هــم ازلحــاظ امنیتــی 
ــود  ــی وج ــالمت جان ــاظ س ــم ازلح و ه
ســرویس بــرای ایــن پایگاه هــا الزم و 

ــت. ــروری اس ض
یــک خواننــده خــوب و یــک تورلیــدر 

باتجربه!
محســن  و  پورداورانــی  احســان 
ده-ده  تکنســین های  پرواســی، 
رضــای  امــام  پایــگاه  در  شــیفت 
ــس را  ــای اورژان ــد. بچه ه ــهداد بودن ش

ــوه  ــی ک ــی می کن ــه وارس ــرف ک ــر ط از ه
ــه  ــی ب ــای پورداوران ــتند. آق ــتعداد هس اس

تســلط  فرانســوی  و  انگلیســی  زبــان  دو 
راهنمــای  اورژانــس  کنــار  در  و  داشــت 
ــن  ــای محس ــود. آق ــگری ب ــای گردش توره

داشــت  خوشــی  صــدای  نیــز  پرواســی 
خوانندگــی  کار  بــه  حرفــه ای  به طــور  و 
مشــغول بــود. در ایــن فکــر بــودم کــه اگــر 

خواســتیم روزی بــرای اورژانــس 
یــک ســرود ملــی تدویــن کنیــم 
هیــچ احتیاجــی بــه بیــرون از 
سیســتم نداریــم. هــم خواننــده 
هــم  و  آهنگســاز  هــم  داریــم، 
رشــته های  از  هنرمنــد  کلــی 

مختلــف.
اینجا امنیت جانی نداریم

وقتــی بــا بچه هــای پایــگاه امــام 
ــدیم،  ــم کالم ش ــهداد ه ــای ش رض
اولیــن جملــه ای کــه در توصیــف 
بــود  ایــن  گفتنــد،  مشکالتشــان 
ــا   ــم. اینج ــی نداری ــت جان ــه امنی ک
ــت و  ــاد اس ــی زی ــوارد تیرخوردگ م
ــد  ــدا نکن ــور پی ــر حض ــس اگ اورژان
اســت.  انســان ها درخطــر  جــان 
مأموریت هــای  ایــن  همــه  بــه 
مأموریت هــای  بایــد  خــاص 
حــوادث ترافیکــی را نیــز اضافــه 
و  ســخت  پایــگاه  حقیقتــا  کــرد. 
مشــکالت   . بــود  طاقت فرســایی 
همــه  ماننــد  کــه  نیــز  رفاهــی 
ایــران  جــاده ای  پایگاه هــای 
بــود.  شــده  الینحــل  مشــکلی 
امــام  پایــگاه  بچه هــای  البتــه 
و  بودنــد  قانــع  شــهداد  رضــای 
از  نبودنــد.  گالیــه  اهــل  زیــاد 
خوشــمان  برخوردشــان  و  مــرام 
آمــد. بچه هــای باصفایــی بودنــد 
شــرایط  ســخت ترین  در  کــه 
جغرافیایــی، بــدون هیــچ گالیــه ای 
خدمــات حیاتــی اورژانــس را ارائــه 
می دادنــد و بــرای آنــان مصدومــان 
بــا  قاچــاق،  اثــر  در  تیرخــورده 
ــی امــام رضــا )ع( کــه  ــران نوران زائ
دچــار تصــادف شــده انــد، تفاوتــی 
ــن ذات  ــئله عی ــن مس ــت و ای نداش
ــگاه  ــدون ن ــه ب ــت ک ــس اس اورژان
بــه رنــگ و نــژاد و ســوابق افــراد 
خدمــات خــود را بی دریــغ ارائــه 

. هــد می د
در مسیر ماهان

بچه هــای  و  شــهداد  کویــر 
باصفــای پایــگاه امــام رضــا )ع( را بــا تمــام 
ــی کــه داشــتند تنهــا گذاشــتیم  خوبی های

و بــه ســمت ماهــان رهســپار شــدیم. در 
اورژانــس  پایــگاه  بــه  ســری  مســیرمان 
عجیبــی  جغرافیــای  زدیــم.  ســیرچ 
مقابلمــان بــود، از پایــگاه امــام رضــای 
شــهداد کــه در کویــر ســوزان گنــدم بریــان 
پوســت می انداخــت تــا پایــگاه ســیرچ کــه 
تابســتانی بهــاری داشــت تنهــا 30 دقیقــه 

ــود! ــه ب فاصل
آب  بازهــم  رســیدیم  کــه  ماهــان  بــه 
و  کردیــم  مشــاهده  را  دیگــر  هوایــی  و 
شــازده      بــاغ  بــه  همــه  را  ماهــان  البتــه 
شــهری   217 پایــگاه  می شناســند. 
ــری  ــد جعف ــان محم ــان را آن روز آقای ماه
ــه  ــل گرفت ــی تحوی ــدی وفای ــن و مه ندوش
ــال ده-ده. کار  ــین هایی کام ــد. تکنس بودن

ــد. بل
بازهم تبعیض های کارانه ای!

 217 پایــگاه  همــکاران  از  وقتــی   
مشکالتشــان  کــه  پرســیدیم  ماهــان 
ــد و گفتنــد: تنهــا  چیســت؟ لبخنــدی زدن
شــدید  اختــالف  داریــم،  مشــکل  یــک 
اورژانــس  و  بیمارســتان  بیــن  کارانه هــا 
ــود  ــت ب ــم فرص ــان ه ــن پاسخش 115! ای
بــود  ایــن  در  فرصتــش  تهدیــد!  هــم  و 
کارش  کرمــان  اورژانــس  مدیریــت  کــه 
را طــوری انجــام داده بــود کــه حقیقتــا 
کمتــر  را  مشــکالت  تکنســین  بچه هــای 
در  تهدیــدش  امــا  می کردنــد؛  حــس 
ایــن بــود کــه مثــل تمــام ســفرنامه های 
ــتان  ــا بیمارس ــا ب ــالف کارانه ه ــی اخت قبل
بچه هــای  تمــام  در  را  کاری  انگیزه هــای 
115 لــه کــرده بــود! البتــه ایــن مــرگ 
و  نیســت  کرمــان  مختــص  انگیــزه ای 
ــکل  ــن مش ــور ای ــر کش ــفانه در سراس متأس

اســت. موجــود 
این خیلی لذت بخش است...

ــفرنامه  ــارت از س ــن عب ــوان آخری  به عن
کرمــان بایــد بگوییــم کــه حضــور اورژانــس 
ــی  ــهری و تاریخ ــف ش ــای مختل در بافت ه
و جغرافیایــی لذت بخــش اســت. اینکــه 
ــه  ــم ک ــی داری ــه ای و خدمات ــغلی و حرف ش
از کویرهــای ســوزنده تــا ســواحل تفریحــی 
تــا بافت هــای تاریخــی تــا سیاســی ترین 
حضــور  کشــور  مراکــز  امنیتی تریــن  و 
ــت! ــش اس ــی لذت بخ ــن خیل ــم... ای داری

اورژانس در گرم ترین نقطه کره زمین!
سفرنامه یک یک پنج، در مسیر کلوتها... نبکاها... و کویر شهداد

حــوادث  مرکــز  رئیــس  و  فنــی  معــاون 
در  کرمــان  بیمارســتانی  اورژانس هــای  و 
گفــت:  یک یک پنــج  خبرنــگار  بــا  گفتگــو 
هدف گذاری هایــی بــرای ســال 95 و 96 در 
قالــب برنامــه افزایــش تــاب آوری و کاهــش 
اســتان  ســالمت  حــوزه  در  بالیــا  خطــر 
ــن شــده اســت کــه فرآینــد پیاده ســازی  تدوی
حــال  در  مربوطــه  کمیته هــای  توســط  آن 
پیگیــری اســت. خادمــی در تشــریح ایــن 
برنامــه گفــت: افزایــش 11 ممیــز 7 دهــم 
درصــدی ایمنــی ســازه ای و غیــر ســازه ای 
بیمارســتان ها و مراکــز بهداشــت و درمــان 
کرمــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  تابــع 
آمادگــی  ســطح  درصــدی   9 افزایــش  و 
جملــه  از  بالیــا  برابــر  در  بیمارســتان ها 
مــواردی اســت کــه در قالــب ایــن برنامــه 
ــت  ــش ظرفی ــت. افزای ــری اس ــال پیگی در ح
ــتان ها  ــی و بیمارس ــز درمان ــخگویی مراک پاس
ــال  ــان س ــا پای ــه ت ــت ک ــواردی اس ــر م از دیگ
96 اجرایــی می شــود. همچنیــن افزایــش 
نیــروی انســانی و توســعه فضــای فیزیکــی 
بیمارســتان ها و ارتقــای تــوان فــرا ظرفیــت 
در بیمارســتان هــا از دیگــر هــدف هایــی 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــه م ــن برنام ــه در ای ــت ک اس
ــه  ــا موعــد مقــرر ب ــه و انتظــار  مــی رود ت گرفت

ــد. ــر برس ثم

امــور  و  عملیــات  اداره  رئیــس 
بــه  اشــاره  بــا  کرمــان  پایگاه هــای 
مشــکالت پایگاه هــای اورژانــس گفــت: 
ــا  ــتان ب ــای اس ــت در پایگاه ه سال هاس
مشــکل کمبــود نیــرو مواجــه هســتیم و 
ایــن مســئله موجــب افزایــش مأموریــت 
در پایگاه هــا شــده اســت بــه طــوری کــه 
در طــی یــک روز، 20 مأموریــت انجــام 
می شــود. از طرفــی تعــداد پایگاه هــا 
در  هســتیم  صــدد  در  و  اســت  کــم 
ــد  ــگاه دو ک ــر پای ــکان در ه ــورت ام ص
داشــته باشــیم. همچنیــن پایگاه هــا 
بــا کمبــود فضــای فیزیکــی مواجــه 
پایگاه هــا  بعضــی  حتــی  و  هســتند 
کانکــس  در  ســال  مختلــف  ایــام  در 
هســتند کــه بــا برنامه ریزی هــای بــه 
عمــل آمــده بــه دنبــال ارتقــای امکانات 
گفــت:  موســوی  هســتیم.  هــا  آن 
درحالیکــه عمــر مفیــد آمبوالنس هــا 
ــای  ــر کده ــت؛ اآلن اکث ــال اس ــج س پن
ــتفاده  ــورد اس ــال م ــش از ده س ــا بی م
ــا  ــه  زودی ب ــه ب ــه البت ــد ک ــرار گرفته ان ق
بودجــه ای کــه بــرای ایــن کار اختصاص 
جدیــد  آمبوالنس هــای  اســت  یافتــه 
ــوند  ــوده می ش ــاوگان فرس ــن ن جایگزی
ــن  ــد در کمتری ــا بتوانن ــین ه ــا تکنس ت
زمــان ممکــن بهتریــن خدمــات رســانی 

را داشــته باشــند.

رئیــس اداره ارتباطــات و مرکــز پیــام 
کرمــان گفــت: حــوزه کاری مــا دارای 
آن  قســم  یــک  کــه  اســت  بخــش  دو 
کــه  رادیویــی  ارتباطــات  بــه  مربــوط 
پایگاه هــا  رادیویــی  ارتباطــات  شــامل 
اســت  پیــام  مراکــز  و  آمبوالنس هــا  و 
و بخــش دیگــر آن فنــاوری اطالعــات 
را  مراکــز  اتوماســیون  کــه  اســت 
سیســتم های  و  می شــود  شــامل 
ــز  ــاری مراک ــش آم ــری و کل بخ کامپیوت
در  اســماعیلی  می دهــد.  پوشــش  را 
ذکــر مشــکالت ایــن حوزه هــا گفــت: 
مســائل  بررســی  حــال  در  هم اکنــون 
گذشــته هســتیم کــه برطــرف شــدن 
ــی  ــائل مال ــه مس ــادی ب ــدود زی ــا ح آن ت
ــه  ــه اینک ــد. ازجمل ــدا می کن ــاط پی ارتب
نیــاز بــه تجهیــزات مخابراتــی داریــم کــه 
تأمیــن اعتبــار نشــده اســت. بــا توجــه بــه 
ــدازی  ــف راه ان ــای مختل ــه پایگاه ه اینک
شــده و آمبوالنــس جدیــد در اختیــار این 
ــن  ــا ای ــت ام ــه اس ــرار گرفت ــا ق پایگاه ه
آمبوالنس هــا فاقــد تجهیــزات ارتبــاط 
ــی اعــم از بی ســیم و آمبوالنــس و  رادیوی
ــه از 70  ــتند به طوری ک ــده هس تکرارکنن
پایــگاه بیــش از۴0 مــورد تجهیــزات الزم 
ــوز  ــد و باگذشــت چنــد ســال هن را ندارن
اعتبــار خریــد ایــن تجهیــزات تأمیــن 

ــت. ــده اس نش

پژوهــش  و  آمــوزش  اداره  رئیــس 
ــاره  ــا اش ــان ب ــکی کرم ــای پزش فوریت ه
گفــت:  اداره  ایــن  برنامه هــای  بــه 
ــز  ــور متمرک ــردی به ط ــای کارب آموزش ه
توانایــی   ارتقــا  جهــت  دوره  چنــد  در 
احیــاء  و  می شــود  برگــزار  تکنســین ها 
قلبی-ریــوی پایــه و پیشــرفته، مراقبــت از 
ــرل  ــران، کنت ــت بح ــی، مدیری ــار قلب بیم
در  کــه  اســت  مــواردی  از  و...  خشــم 
داده می شــود.  آمــوزش  دوره هــا  ایــن 
همچنیــن در حــال اجــرای دوره هــای 
ــتیم  ــردم هس ــرای م ــی ب ــوزش همگان آم
ــان امســال، 32  ــا پای ــه ت کــه طبــق برنام
هــزار نفــر بــا توجــه بــه دســتورالعمل 
تحــت  بهداشــت  وزارت  از  صــادره 
ــماعیل پور  ــد. اس ــرار می گیرن ــوزش ق آم
پژوهش هــای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــن مرک ــده در ای انجام ش
نیازهــای سیســتم اســت گفــت: در ســال 
گذشــته 16 مقالــه از مرکــز پژوهش هــای 
ــور  ــف کش ــمینارهای مختل ــان در س کرم
ارائــه و پذیرفتــه شــد. وی ادامــه داد: 
ــی  ــی اختصاص ــای آموزش ــفانه فض متأس
و همچنیــن  نداریــم  فوریت هــا  جهــت 
ــات الزم  ــزات و امکان ــد تجهی ــرای خری ب
مواجــه  بودجــه  کمبــود  بــا  پژوهشــی 
ــژه  ــه وی ــا توج ــم ب ــه امیدواری ــتیم ک هس

مســئولین ایــن مســائل حــل شــود.

 رئیــس اداره نظــارت و کنتــرل کیفــی 
اورژانــس کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــگاه  ــتان 73 پای ــن اس ــوادث ای ــز ح مرک
دارد گفــت: مرکــز کرمــان مســئولیت 
چیدمــان نیــرو و نظــارت و رســیدگی بــه 
مشــکالت ایــن پایگاه هــا را بــه عهــده 
تمــام  از  ماهیانــه  به صــورت  کــه  دارد 
انجــام  بازرســی  و  نظــارت  پایگاه هــا 
کنتــرل  کیفــی،  کنتــرل  در  می شــود. 
پایگاه هــای  اســتانداردهای  زمــان 
شــهری و جــاده ای را به صــورت روزانــه 
ــزارش  ــم و گ ــی می کنی ــه بررس و ماهیان
می کنیــم  اعــالم  پایگاه هــا  بــه  را  آن 
ــی  ــرد. گنج ــرار بگی ــی ق ــورد بررس ــا م ت
اســتان  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  گفــت: 
کشــور  اســتان  پهناورتریــن  کرمــان 
اســت بــه دلیــل پراکندگــی و فاصلــه 
ــکالت  ــا مش ــر ب ــا از یکدیگ ــاد پایگاه ه زی
فاصلــه  زیــرا  هســتیم؛  روبــرو  جــدی 
کرمــان  مرکــز  از  پایگاه هــا  بعضــی 
ــی  ــت. از طرف ــر اس ــاالی 320 کیلومت ب
دارد  متفاوتــی  اقلیم هــای  کرمــان 
ــس در  ــه آمبوالن ــتانی ک ــق کوهس مناط
ــای  ــدد و پایگاه ه ــخ می بن ــرمای آن ی س
 50 بــاالی  دمــای  کــه  گرمســیری 
درجه دارنــد کــه ایــن مســائل در ایــام 
ایجــاد  را  فراوانــی  مشــکالت  ســال 

. می کنــد

ــر روابــط عمومــی مرکــز حــوادث  مدی
بــا  کرمــان  پزشــکی  فوریت هــای  و 
دارای  مــا  کاری  اینکــه حیطــه  بیــان 
ــش آن در  ــک بخ ــه ی ــت ک ــم اس دو قس
رابطــه بــا حــوادث و قســم دیگــر آن 
مرتبــط بــا اورژانــس پیــش بیمارســتانی 
ــا  ــه م ــن وظیف ــت: اصلی تری ــت گف اس
ــکاس  ــی، انع ــط عموم ــوان رواب ــه  عن ب
تکنســین های  زحمــات  و  تــالش 
زحمت کــش  نیروهــای  و  اورژانــس 
طریــق  از  کــه  اســت  مرکزحــوادث 
ــه عمــوم مــردم  مطبوعــات و رســانه ها ب
از  هــدف  و  می شــود  اطالع رســانی 
ایــن کار ارتقــای آگاهــی عمــوم جامعــه 
ــاپ  ــا چ ــای م ــر برنامه ه ــت. از دیگ اس
و انتشــار کتاب هــا و نشــریاتی اســت 
کــه در اداره آمــوزش و پژوهــش تهیــه 
ــی  ــط عموم ــی رواب ــا هماهنگ ــده و ب ش
تکنســین های  و  کارکنــان  اختیــار  در 
سراســر کشــور قــرار می گیــرد. رضــا 
جعفــری گفــت: هــم اکنــون بــه دنبــال 
بزرگ تریــن  آموزشــی  فیلــم  تهیــه 
مانــور زلزلــه ای کــه در آبــان مــاه 94 
در جیرفــت برگــزار شــد، هســتیم تــا 
ــم  ــن فیل ــد از ای ــوادث بتوانن ــز ح مراک
مانــور  آموخته هــای  درس  به عنــوان 

بــرای آمــوزش اســتفاده کننــد.

مؤمنعلــی دارابــی رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان نهاونــد از نجــات جــان مــادر بــاردار و نــوزاد آن توســط تکنســین های اورژانــس ۱۱۵ خبــر داد 
و گفــت: در شــامگاه هفدهــم مــرداد طــی تمــاس تلفنــی بــا فوریت هــای پزشــکی شهرســتان نهاونــد مبنــی بــر زایمــان اورژانســی مــادری روســتایی، 
پرســنل پایــگاه جــاده ای ۱۱۵ فیــروزان بــه محــل اعــزام شــدند. وی افــزود: مــادر بــاردار ۳۹ ســاله بــه همراهــی بهــورز روســتا ســریعا بــه نهاونــد اعــزام و 
در ســه راهی دهفــول ایــن مــادر بــه تیــم اورژانــس بیمارســتان آیــت الــه علیمرادیــان نهاونــد تحویــل داده شــد. خوشــبختانه نــوزاد بــا همــکاری پرســنل 
اورژانــس و بهــورز روســتا در داخــل آمبوالنــس متولــد شــد. دارابــی گفــت: بالفاصلــه پــس از وضــع حمــل، مــادر و نــوزاد ســالم،  بــه بخــش زایشــگاه 
بیمارســتان آیت الــه علیمرادیــان تحویــل داده شــد کــه خوشــبختانه حــال عمومــی و وضعیــت فعلــی مــادر و نــوزاد رضایت بخــش اعــالم  شــده اســت.



شماره پانزدهم  | شهریورماه61395صفحه
August 2016

قم  تبریز گیالنفارس

واژگونی مرگبار اتوبوس کارگران معدن 
مس انجرد 

حبیــب حســینقلی زاده؛   مســئول روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت 
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی آذربایجــان شــرقی گفــت: ســاعت 
16 و 30 دقیقــه روز دوشــنبه 25 مــرداد واژگونــی اتوبــوس در جــاده 
اهــر- انجــرد بــه مرکــز پیــام اورژانــس اهــر اعــالم و بالفاصلــه چهــار 
دســتگاه آمبوالنــس بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند. وی افــزود: در 
ایــن حادثــه یــک نفــر کشــته و 12 نفــر مصــدوم شــدند و بــا توجــه بــه 
ــی  شــدت جراحــت یــک نفــر از مجروحیــن، بالگــرد اورژانــس هوائ
بــه محــل اعــزام و مصــدوم را بــه بیمارســتان امــام رضــا تبریــز منتقــل 

کردنــد.

حادثه مرگبار در جاده کوه سفید 3 قربانی گرفت

رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی قــم 
از برخــورد دو دســتگاه خــودرو ســواری در جــاده کوه ســفید 
ــه کــه ســاعت 11 روز سه شــنبه  ــن حادث ــر داد و گفــت: در ای خب
26 مردادمــاه رخ داد؛ متأســفانه ســه نفــر کشــته و ســه نفــر 
نیــز مجــروح شــدند. محمدرضــا حســنی افــزود: مجروحیــن 
ــوی  ــی از س ــه درمان ــات اولی ــت خدم ــس از دریاف ــه پ ــن حادث ای
دســتگاه  ســه  توســط   115 اورژانــس  مرکــز  تکنســین های 
ــدند. ــل ش ــی منتق ــز درمان ــه مرک ــرعت ب ــه  س ــس ب ــس اورژان آمبوالن

تصادف خونین در شمال فارس

رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان 
ــر داد  ــارس خب ــتان ف ــمال اس ــن در ش ــادف خونی ــارس از تص ف
ــک  ــورد ی ــر برخ ــر اث ــاه ب ــنبه دوم مردادم ــداد روز ش ــت: بام و گف
نفــر مصــدوم  تریلــر، 22  یــک  دســتگاه  و  اتوبــوس   دســتگاه 
ــوع  ــل وق ــه مح ــا اینک ــزود: ب ــش اف ــا عالی من ــدند. محمدرض ش
ایــن حادثــه محــور شــهرضا بــه ســمت شــیراز در محــدوده اســتان 
اصفهــان بــوده اســت ولــی در عین حــال مجموعــه اورژانــس 
اســتان فــارس بــا اعــزام آمبوالنــس، 13 نفــر از مجروحــان حادثــه 

ــرد. ــل ک ــاده منتق ــتان آب ــه بیمارس را ب

واژگونی اتوبوس در محور ضیابر به صومعه سرا 

ــور  ــژو در مح ــودرو پ ــا خ ــوس ب ــتگاه اتوب ــک دس ــادف ی در تص
ضیابــر بــه صومعه ســرا یــک نفــر کشــته و 12 نفــر زخمــی شــدند. 
آمنــه اخالقــی مســئول روابــط عمومــی فوریت هــای پزشــکی 
گیــالن بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: ســاعت 12 و 20 دقیقــه 
یک شــنبه 17 مردادمــاه در تمــاس پلیــس راه بــا مرکــز پیــام 
ــژو  ــر تصــادف یــک دســتگاه خــودروی پ ــس 115 مبنــی ب اورژان
ــه  ــس، ب ــتگاه آمبوالن ــج   دس ــا پن ــس ب ــروه اورژان ــوس، گ ــا اتوب ب

ــدند. ــزام ش ــه اع ــل حادث ــه مح ــین ب ــراه 12 تکنس هم

ــا  ــزات در آمبوالنس ه ــود تجهی کمب
پایگاه هــا و 

ســطح  در  مامایــی  اورژانــس 
شــود  تشــکیل  کشــوری 

رئیس اورژانس چهارمحال و بختیاری: 
یک کد ویژه برای مأموریت های زایمان موجود باشد

رئیــس اورژانــس چهارمحال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه زایمان هــای موفــق پیــش بیمارســتانی در ایــن مرکــز نســبت 
ــته ایم  ــس داش ــان در آمبوالن ــه زایم ــت ون ــال 94، بیس ــت: در س ــت گف ــته اس ــم گیری داش ــد چش ــته رش ــال گذش ــه س ب
ــا توجــه بــه شــرایطی  کــه ایــن رقــم در چنــد مــاه ابتدایــی امســال بــه 26عــدد رســیده اســت. فرامــرز شــاهین گفــت: ب
کــه بــرای مــا ایجــاد شــده مجبــور هســتیم در مناطــق عشــایری و روســتایی و حتــی گاهــی اوقــات در شــهر، زایمــان در 
ــه آن هــا آمــوزش  ــم و روش انجــام زایمــان را ب ــرای نیروهای مــان دوره آموزشــی برگــزار کرده ای ــس انجــام شــود، ب آمبوالن
داده ایــم. ضمــن اینکــه الزم اســت همــه تکنســین های مشــغول در اورژانــس بــا مقدمــات ابتدایــی زایمــان طبیعــی آشــنا 
باشــند کــه ایــن مهــم نیازمنــد آمــوزش ضمــن خدمــت اســت. چــون تکنســین ها بــا توجــه بــه شــرایط کاری، مســتقیما بــا 
مســئله زایمــان درگیــر هســتند. بــا توجــه بــه حساســیت هایی کــه در جامعــه و خانواده هــا وجــود دارد، در صــورت امــکان 
یــک کــد ویــژه بــرای مأموریت هــای زایمــان وجــود داشــته باشــد کــه مــا بــه همــراه اعــزام نیــرو از مراکــز یــک مامــا هــم 
داشــته باشــیم. از دیگــر مشــکالتی کــه بــا آن مواجــه هســتیم متأســفانه بعضــی از آمبوالنس هــا بــه ســت کامــل زایمــان 
مجهــز نیســتند بــه طــوری کــه اگــر نــوزاد دوقلــو باشــد بــا کمبــود امکانــات مواجــه خواهیــم بــود کــه الزم اســت بــا افزایــش 

اعتبــار نســبت بــه ایــن مســئله رســیدگی شــود تــا در صــورت اتفــاق، ســالمتی نــوزاد تضمیــن شــده باشــد.

ــر رخــداد هــزار زایمــان  ــم مبنــی ب وقتــی آمــاری داری
ــه  ــت ک ــن معناس ــن بدی ــال، ای ــک س ــول ی ــق در ط موف
حداقــل دو هــزار نفــر از تکنســین های مــا رویارویــی 
مســتقیمی بــا مأموریت هــای زایمانــی دارنــد. ســاالنه 
دو هــزار نفــر نیــرو از مجمــوع هجــده هــزار نفــر تکنســین 
موجــود در اورژانــس پیــش بیمارســتانی بــا مأموریت هــای 
ــؤال  ــد س ــار چن ــن آم ــتند. از ای ــاف هس ــی در مص زایمان
می تــوان اســتخراج کــرد کــه در ایــن نوشــتار در پــی 

ــتیم. ــؤاالت هس ــرای س ــخی ب ــن پاس یافت
اولیــن ســؤال چرایــی ایــن موضــوع اســت؟ اینکــه 
اصــال چــرا بایــد پروســه زایمــان در آمبوالنــس رخ دهــد؟ 
ــا ایــن حجــم  ســؤال دوم اینکــه رویارویــی و مصــاف مــا ب
ــوم  ــؤال س ــت؟ س ــه اس ــا چگون ــدل مأموریت ه ــن م و ای
اینکــه ایــن رونــد قــرار اســت کاهــش یابــد و یــا اینکــه الزم 
ــارم  ــؤال چه ــود؟ س ــرای آن ش ــی ب ــاره ای اساس ــت چ اس
ــا  ــوت م ــف و ق ــاط ضع ــکالت، نق ــالت، مش ــه معض اینک
ــن  ــه ای ــت؟ در ادام ــه اس ــا چگون ــه مأموریت ه در این گون
ــؤاالت  ــه س ــوان ب ــدر ت ــه به ق ــود ک ــعی می ش ــتار س نوش

ــم. ــی دهی ــخی منطق ــوق پاس ف
پاسخ به سؤال اول

ــل  ــت؟ دالی ــوع اس ــن موض ــی ای ــؤال چرای ــن س اولی
ــان در  ــه زایم ــوع این هم ــی وق ــی چرای ــی در بررس مختلف
ــن  ــی از ای ــرد. یک ــر ک ــوان ذک ــای 115 می ت آمبوالنس ه
ــوع  ــق وق ــان دقی ــا از زم ــالع خانواده ه ــدم اط ــل ع دالی
زایمــان اســت. ایــن مســئله بیشــتر در مناطــق روســتایی 
رخ می دهــد کــه معمــوال بــه دلیــل فاصلــه زیــاد تــا مراکــز 
درمانــی پیشــرفته اســت. بعضــا روســتاهایی هســتند کــه 
در مناطــق ســخت گــذر واقع شــده اند و فاصلــه آن هــا 
تــا مراکــز درمانــی مجهــز زیــاد اســت و ایــن بعــد فاصلــه 
موجــب وقــوع زایمــان در خــارج از مرکــز درمانــی مجهــز، 

یعنــی در آمبوالنس هــای 115 می شــود.
یکــی دیگــر از دالیــل ایــن رخــداد، مســئله فقــر اســت. 
ــط  ــهری توس ــای ش ــه در بافت ه ــی ک ــوال زایمان های معم
ــص  ــود مخت ــه می ش ــتانی گرفت ــش بیمارس ــس پی اورژان
خانواده هایــی اســت کــه بــه دلیــل فقــر مالــی و یــا حتــی 

فقــر فرهنگــی امــکان پایــش و پیگیــری 
وضعیــت درمانــی خــود را ندارند. در بررســی 
ــدگاه جامعه شناســی  ــد از دی ــن مــوارد بای ای
بــه آن نــگاه کــرد. در پاســخ بــه چرایــی ایــن 
مســئله شــاید دالیــل دیگــری را نیــز بتــوان 
ــن  ــوق عمده تری ــل ف ــا دو دلی ــرد ام ــر ک ذک

ایــن دالیــل اســت.
پاسخ به سؤال دوم

ســؤال دوم اینکــه رویارویــی و مصــاف مــا بــا این حجم 
و ایــن مــدل از مأموریت هــا چگونــه اســت؟ در یــک کالم 
بایــد گفــت کــه آمــار هــزار عــددی زایمان هــای »موفــق« 
حاکــی از ســربلندی اورژانــس پیــش بیمارســتانی در 
تمامــی  در  مأموریت هاســت.  این گونــه  بــا  مواجهــه 
بیمارســتانی  پیــش  اورژانــس  در  کــه  زایمان هایــی 
یــک مــورد مرگ ومیــر  صــورت گرفتــه اســت حتــی 
نیــز گــزارش نشــده اســت کــه ایــن آمــار نشــان از 
ــز  ــه نی ــن نکت ــر ای ــه ذک ــهود را دارد. البت ــی مش موفقیت
ــال  ــان در س ــزار زایم ــا ه ــا ب ــه م ــه مواجه ــت ک الزم اس
تکنســین های  کــه  چه بســا  اســت.  نابرابــر  مصافــی 
اورژانــس در مصــاف بــا ایــن نــوع مأموریت هــا متحمــل 
ــترس های  ــارها و اس ــواع فش ــل ان ــوند. تحم ــیب ش آس
ــوع  ــن ن ــرای ای ــات الزم ب ــود امکان ــی و نب ــی و روان روح
ــرای  ــر را ب ــی نابراب ــه مصاف ــه و هم ــانی، هم خدمات رس
ــه  ــی ک ــن موفقیت ــذا در عی ــد. ل ــاد می کن ــس ایج اورژان
در مصــاف بــا هــزار مأموریــت زایمانــی داریــم، بایــد 
اذعــان کــرد کــه تکنســین های اورژانــس بــرای ایــن 
مأموریــت  این همــه  انجــام  و  نشــده اند  ســاخته  کار 
زایمــان کاری اضافــه بــر ســازمان و فراتــر از آموزش هــا و 

ــت. ــود اس ــزات موج تجهی
پاسخ به سؤال سوم

ــش  ــت کاه ــرار اس ــد ق ــن رون ــه ای ــوم اینک ــؤال س س
یابــد و یــا اینکــه الزم اســت چــاره ای اساســی بــرای 
ــه از  ــت ک ــد گف ــؤال بای ــن س ــه ای ــخ ب ــود؟ در پاس آن ش
ــی  ــد! یعن ــش یاب ــه کاه ــت ک ــر اس ــات بهت ــع جه جمی

الزم اســت کــه مــا تمامــی تــوان بهداشــتی خــود را بســیج 
کنیــم تــا داســتان 
کشــیده  بیمارســتانی  پیــش  اورژانــس  بــه  زایمان هــا 

بــه گــزارش حســن عباســی مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی تهــران در ششــم مــرداد ســاعت 18و 55 دقیقــه یــک 
فرونــد هواپیمــای خــط هوایــی اتریــش بــه ابوظبــی بــه علــت حضــور ســه فــرد بیمــار و وخامــت حالشــان، مجبــور بــه فــرود اضطــراری در فــرودگاه مهرآبــاد 
تهــران شــد. وی بابیــان اینکــه بالفاصلــه از اورژانــس تهــران درخواســت نیــرو شــده گفــت: اولیــن گــروه حاضــر درصحنــه گــروه فوریت هــای پزشــکی مرکــز 
اورژانــس تهــران بــود کــه خلبــان بالفاصلــه بــه آن هــا اجــازه ورود بــه داخــل هواپیمــا را داده و همــکاران مــا ســه بیمــار کــه یــک آقــای 25 ســاله، یــک خانــم 
بــاردار 35 ســاله و آقایــی 55 ســاله بــود را معاینــه و تحــت مراقبت هــای درمانــی خــود قــرار دادنــد. پــس از بهبــودی بیمــاران، گــروه پــرواز، ضمــن قدردانــی 

و تشــکر از همــکاران اورژانــس تهــران را بــه مقصــد ابوظبــی تــرک کــرد.

دو هزار تکنسین اورژانس در مصاف با 
هزار زایمان موفق

پرونده ای در باب هزار زایمان موفق در سال 94 در اورژانس پیش بیمارستانی
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و  فرهنگــی  مســائل  گاهــی 
میشــود مشــکل   عرفــی 

تهراناصفهان قزوینالبرز

اعضای خانواده 7 نفری در تصادف کشته شدند 

ــای  ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک ــتین رئی ــور راس غف
مــرداد   12 سه شــنبه  روز  بامــداد  گفــت:  اصفهــان  پزشــکی 
ــر در  ــا تریل ــواری ب ــودرو س ــک خ ــادف ی ــر تص ــی ب ــی مبن گزارش
محــور شــهرضا - مبارکــه مقابــل روســتای الریچــه بــه مرکــز پیــام 
ــرد و دو  ــک زن، دو م ــی ی ــار ابتدای ــد. در آم ــال ش ــس ارس اورژان
ــودک  ــک ک ــد و ی ــانحه بودن ــن س ــگان ای ــزو جان باخت ــودک ج ک
ــا بــرش قطعــات خــودرو و خــارج  نیــز مصــدوم شــده بــود؛ امــا ب
ــز  ــاله نی ــودک یک س ــک ک ــد ی ــخص ش ــینان، مش ــردن سرنش ک

ــود. ــده ب ــوت ش ــز ف ــه او نی ــوده ک ــودرو ب ــین خ سرنش

تصادف خونین اتوبوس و کامیون

حســن عباســی مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث 
اتوبــوس  خونیــن  تصــادف  از  تهــران  پزشــکی  فوریت هــای  و 
ــران  ــن ته ــاده ورامی ــون در ج ــتگاه کامی ــک دس ــا ی ــافربری ب مس
ــرداد  ــنبه 25 م ــه دوش ــاعت 8 و 49 دقیق ــت: س ــر داد و گف خب
یــک مــورد تصــادف بیــن یــک دســتگاه کامیــون و اتوبــوس 
بــه  ابتــدای محــدوده قلعه نــو  مســافربری در جــاده ورامیــن 
ــه هشــت دســتگاه  ــام اورژانــس تهــران اعــالم و بالفاصل مرکــز پی
آمبوالنــس خــود را بــه محــل رســاندند. وی افــزود: خوشــبختانه 
ایــن حادثــه تلفــات جانــی نداشــت و 13 مصــدوم حادثــه نیــز بــه 

بیمارســتان هفت تیــر منتقــل شــدند.

برخورد اتوبوس با دکل برق جان 15 نفر را گرفت

بــه گــزارش آرش رحمتــی مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت 
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی البــرز: یک شــنبه دوم مردادمــاه 
ســاعت ســه بامــداد یــک دســتگاه اتوبــوس مســافربری در محــور 
ــل  ــرق و گاردری ــا دکل ب ــون و ب ــرج واژگ ــن – ک ــاد تنکاب عباس آب
افــزود: بالفاصلــه شــش  کنــار جــاده برخــورد می کنــد. وی 
دســتگاه آمبوالنــس از مرکــز اورژانــس البــرز و یــک دســتگاه 
ــدران اعــزام  ــس از مازن ــوس آمبوالن آمبوالنــس و دو دســتگاه اتوب
و ظــرف مــدت 11 دقیقــه بــه محــل رســیدند. متأســفانه در ایــن 

ــدند. ــدوم ش ــر مص ــته و 13 نف ــر کش ــه 15 نف حادث

صبحانه ای با طعم مرگ

ــن  ــکی قزوی ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی
ــنبه 13  ــح روز چهارش ــکان در صب ــتگاه پی ــک دس ــی ی از واژگون
مردادمــاه ســاعت 9 و 52 دقیقــه خبــر داد و گفــت: خانــواده ای 
در کنــار اتوبــان توقــف کــرده و مشــغول صــرف صبحانــه بودنــد که 
خــودروی پیــکان در حــال عبــور از اتوبانبــه دلیــل بی احتیاطــی 
واژگــون شــده و مســتقیم روی ســفره ایــن خانــواده افتــاد. پیمــان 
نامــدار افــزود: آمبوالنــس پایــگاه صفــا بعــد از گذشــت پنــج 
دقیقــه در محــل حادثــه حاضــر شــد امــا متاســفانه ســه نفــر آنهــا 

کشــته و یــک نفــر نیــز مصــدوم شــد.

کمبودمامادرمناطقکمبرخوردارحلشود

 رئیس اورژانس لرستان :
اورژانس هوایی یاری رسان مأموریت های زایمان

ــن اســتان گفــت:  ــه زایمان هــای موفــق در ای ــا اشــاره ب ــج ب ــگار یک یک پن ــا خبرن ــس لرســتان در گفتگــو ب  رئیــس اورژان
ــورد آن  ــت م ــه هف ــته ایم ک ــس داش ــق در آمبوالن ــان موف ــت زایم ــاه 95 ،بیس ــان فروردین م ــا پای ــال 94 ت ــاه س از فروردین م
ــتان  ــی لرس ــس هوای ــه اورژان ــی ک ــت. عملیات های ــده اس ــی انجام ش ــس زمین ــا اورژان ــورد آن ب ــی و 12 م ــورت هوای به ص
تابه حــال انجــام داده بــا موفقیــت بســیاری همــراه بــوده اســت. حســینعلی رفائــی بــا اشــاره بــه کوهســتانی بــودن منطقــه 
وســیعی از لرســتان ابــراز داشــت: نســبت بــه شــهرهای دیگــر بــه تجهیــزات بیشــتری بــرای اورژانــس هوایــی نیــاز داریــم؛ و 
الزم اســت تجهیــزات اورژانــس به روزرســانی شــود و بالگردهــای دوموتــوره کــه امکانــات بیشــتری دارنــد مورداســتفاده قــرار 
ــه  ــور ب ــر کش ــی در سراس ــس هوای ــت اورژان ــی الزم اس ــای ارتباط ــک درراه ه ــا و ترافی ــت جاده ه ــه وضعی ــه ب ــا توج ــرد. ب گی
جدیــت دنبــال شــود و در دســتور کار مســئولین قــرار بگیــرد تــا تکنســین ها خدمــات به موقــع و بهتــری ارائــه دهنــد؛ و الزم 
ــه ایــن بخــش اختصــاص دهنــد. وهمچنیــن نیــاز داریــم آمبوالنس هــا بــه تجهیــزات بیشــتری  اســت اعتبــار بیشــتری را ب
ــرای  ــوال ب ــتان معم ــردم لرس ــاص م ــگ خ ــل فرهن ــه دلی ــر ب ــرف دیگ ــوند. از ط ــز ش ــوک« مجه ــتگاه »الکتروش ــه دس ازجمل
اعــزام نیــروی مــرد در انجــام عملیــات زایمــان بــا مشــکالتی مواجــه هســتیم کــه اگــر بــه همــراه تکنســین ها یــک مامــا هــم 

اعــزام شــود انجــام عملیــات زایمــان بــا موفقیــت بهتــری همــراه خواهــد بــود.

کنیــم تــا داســتان 
کشــیده  بیمارســتانی  پیــش  اورژانــس  بــه  زایمان هــا 

زیــرا  نشــود 
ــاخته  ــات س ــوع خدم ــن ن ــرای ای ــا ب ــا و ذات ــا اصالت ــه م ک

اورژانــس 115 در طــول  اینکــه  نشــده ایم. 
ــام  ــمار انج ــان انگشت ش ــدادی زایم ــال تع س
ــزار  ــدد ه ــه ع ــار ب ــن آم ــه همی ــد، بااینک ده
مــورد در ســال برســد خیلــی متفــاوت اســت. 
اورژانــس همگــی  تکنســین های عملیاتــی 
بــه  خدمــات  ارائــه  اصــال  و  هســتند  مــرد 
ــط  ــان توس ــان و زایم ــای زن ــوارد اورژانس ه م
ــرار اســت  ــز نیســت. اگــر ق ــا جای یــک مــرد شــرعا و عرف
ــتانی  ــش بیمارس ــس پی ــا در اورژان ــوع مأموریت ه ــن ن ای
نهادینــه شــود الزم اســت کــه از پایــه بــه آن توجــه شــود. 
توجــه از پایــه یعنــی مــا از آموزش هــای دانشــگاهی 
شــروع کنیــم و تــا تکمیــل و تجهیــز و حتــی به کارگیــری 
نیــروی مامــا در اورژانــس پیــش بیمارســتانی پیــش 
برویــم. آیــا مــا ایــن تــوان و اصــال ایــن سیاســت راداریــم 
کــه آمبوالنســی مختــص بانــوان داشــته باشــیم؟ آیــا 
ــدنی  ــال ش ــوان اص ــص بان ــی مخت ــدازی آمبوالنس راه ان
ــه  ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین ــا می ت ــت؟ آی ــی هس و عملیات
آمبوالنســی کــه بــرای مأموریتــی اعــزام می شــود بــه 
مــورد زایمــان برخــورد خواهــد کــرد یــا خیــر؟ آیــا تفکیک 
ــان  ــوص زایم ــد مخص ــزام ک ــی و اع ــای زایمان مأموریت ه
اصــال شــدنی هســت؟ همــه ایــن اماهــا و اگرهــا بــه ایــن 
معناســت کــه کاهــش آمــار زایمان هــا در اورژانــس پیــش 
راه  نزدیک تریــن  و  و مؤثرتریــن  بهتریــن  بیمارســتانی، 

ــت. ــکل اس ــل مش ــرای ح ب
پاسخ به سؤال چهارم

ــاط  ــکالت، نق ــالت، مش ــه معض ــارم اینک ــؤال چه س
ضعــف و قــوت مــا در این گونــه مأموریت هــا چگونــه 
اســت؟ در یــک کالم بایــد گفــت ســرتاپای ایــن نــوع 
مأموریت هــا معضــل و مشــکل اســت! اولیــن مشــکل 
آموزش هــای  اســت.  الزم  آموزش هــای  نبــود  آن 
ــه تکنســین های  دانشــگاهی و حتــی ضمــن خدمــت، ب
اورژانــس اصــال و ابــدا در حــدی نیســت کــه ایــن توقــع 
را داشــته باشــیم کــه یــک تکنســین مــرد به تنهایــی 
ــار  ــد و دچ ــت کن ــان مدیری ــط بیاب ــان را در وس ــک زایم ی

مورتالیتــی نشــویم.

ــه  ــا چ ــتان ب ــان در بیمارس ــه زایم ــرد ک ــه ک ــد توج بای
تحــت چــه شــرایط  و  نیــرو  تعــداد  و چــه  تجهیزاتــی 
فیزیکــی رخ می دهــد؟ کــه حتــی بازهــم اســترس ها 
ــه  ــن مقال ــنده ای ــود را دارد. نویس ــاص خ ــارهای خ و فش
در یــک مــاه گذشــته بــا ده نفــر از همــکاران مامــا در 
در  زایمــان  یــک  هــای  اســترس  و  فشــارها  خصــوص 
محیــط زایشــگاه یــک مصاحبــه کوتــاه انجام داده اســت و 
بــه ایــن پاســخ آشــکار رســیده اســت کــه همــکاران مامــا با 
آن همــه تجربــه و آن همــه امکانــات و پزشــک متخصصــی 
کــه مقیــم بیمارســتان اســت بازهــم دچــار اســترس و 
ــوزاد هســتند! حــال  ــادر و ن ــه م ــی از ورود آســیب ب نگران
چگونــه می تــوان از یــک تکنســین مــرد توقــع داشــت کــه 
ــه  ــم درحالی ک ــد؟ آن ه ــام ده ــراد انج ــدون ای کارش را ب
شــاید در ســی ســال ســابقه کاری خــود تنهــا یک مرتبــه 
ــرو  ــان روب ــت زایم ــه مأموری ــه باتجرب ــا دو مرتب ــا نهایت و ی

می شــود؟!
مســئله و معضــل بعــدی نبــود تجهیــزات کافــی اســت. 
ــزات  ــن تجهی ــش ای ــل و افزای ــک معض ــزات ی ــود تجهی نب
ــرا اگــر کــه تجهیــزات تخصصــی  ــز معضلــی دیگــر! زی نی
نیازمنــد  دهیــم  افزایــش  آمبوالنس هــا  در  را  زایمــان 
نیــروی متخصــص بــرای اســتفاده از ایــن تجهیــزات 
ــان  ــان کارشناس ــص هم ــای متخص ــن نیروه ــتیم. ای هس
مامــا هســتند کــه امــکان حضــور و کار آن هــا در 115 بــا 

ــت. ــادی روبروس ــالت زی معض
مشــکل بعــدی کــه شــاید ذکــر آن الزم باشــد مســئله 
از  هیچ یــک  تقریبــا  اســت.  اخــالق  و  شــرع  و  عــرف 
ــان  ــر خودم ــا خواه ــر و ی ــه همس ــتیم ک ــر نیس ــا حاض م
زایمانــش را در حضــور یــک تکنســین مــرد انجــام دهــد! 
حــال چگونــه می توانیــم از مــردم شــریف متوقــع باشــیم 

ــند؟ ــته باش ــه نداش ــن زمین ــی در ای ــچ اعتراض ــه هی ک
یــک شــماره  و  مقالــه  یــک  در  زایمان هــا  داســتان 
کاغــذی  مــن  هفتــاد  مثنــوی  نیســت.  قابل تعریــف 
ــذا در  ــادی دارد. ل ــان زی ــکار و پنه ــای آش ــه زوای ــت ک اس
ایــن نوشــتار تنهــا ســعی بــر ایــن بــود کــه تنهــا اشــارتی 
ــد. ــار باش ــه خرب ــت نمون ــه مش ــی ک ــه طریق ــرد ب ــورت گی ص

شهرام طاهرزاده مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی خراسان رضوی گفت: در روز جمعه هشت مرداد در ساعت 14 و 57 دقیقه 
خبر سقوط مردی 53 ساله از منطقه کوهستانی روستای کردیان شهرستان باخرز استان خراسان رضوی به مرکز پیام اورژانس اعالم و بالفاصله یک کد 

عملیاتی به محل حادثه اعزام شد. 
به دلیل کوهستانی بودن منطقه و نبود جاده مناسب، تکنسین ها قهرمانی و ریاحی همراه با کوالر و النگ و آتل جهت ثابت سازی و همچنین وسایل 

پانسمان و رگ گیری و سرم و وسایل معاینه اولیه به سمت بیمار حرکت کردند؛ و مصدوم را که دچار ترومای گردن شده بود و 20 دقیقه با محل توقف 
آمبوالنس فاصله داشت را بعد از انجام اقدامات اولیه و جهت ادامه درمان با کمک گروه کوهنوردی حاضر در محل به آمبوالنس منتقل کردند.

دو هزار تکنسین اورژانس در مصاف با 
هزار زایمان موفق

پرونده ای در باب هزار زایمان موفق در سال 94 در اورژانس پیش بیمارستانی
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سرگرمی با طعم مرگ!
مزاحم تلفنی اورژانس، میهمان میله های زندان

پشــت  قتــل  جــرم  بــه  یــا  ســرقت  جــرم  بــه  بعضی هــا 
ــتند کــه  ــم هس ــانی ه ــد، امــا کس ــای زنــدان می افتن میله ه
بــه جــرم ســرگرمی بــا طعــم مــرگ، مهمــان حصارهــای آهنــی 

. ند می شــو
مدیــر روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
تلفنــی  مزاحــم  از حبــس  تبریــز، هفتــه گذشــته  پزشــکی 
جــوان  گفــت:  زاده  حســینقلی  داد.  خبــر   115 اورژانــس 
ــز،  ــس 115 تبری ــرای اورژان ــت ب ــرم مزاحم ــه ج ــاله ای ب 22 س
ــت  ــون 45 روز اس ــم اکن ــده و ه ــوم ش ــس محک ــاه حب ــه 6 م ب
کــه در زنــدان بــه ســر می بــرد. بــه گفتــه وی ایــن جــوان 
در کمتــر از شــش مــاه 654 مــورد مزاحمــت تلفنــی بــرای 
اورژانــس 115 تبریــز ایجــاد کــرده اســت کــه صرفــا 71 مــورد 
ــس منجــر شــده اســت.  ــزام آمبوالن ــه اع ــن مزاحمت هــا ب از ای
ــاد  ــود از ایج ــزه خ ــی، انگی ــم تلفن ــن مزاح ــه داد: ای وی ادام
مزاحمــت بــرای اورژانــس 115 را ســرگرمی و تفریــح دوســتانه 
عنــوان کــرده و گفتــه اســت: بعــد از ارائــه مأموریــت کاذب بــه 
ــر  ــورد نظ ــل م ــود در مح ــتان خ ــا دوس ــس، ب ــام اورژان ــز پی مرک
ــه  ــای بی نتیج ــرگردانی و پیگیری ه ــا از س ــدیم ت ــر می ش حاض

تکنســین های اورژانــس لــذت ببریــم.
پزشــکی  و فوریت هــای  رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث 
تبریــز در خصــوص مزاحم هــای تلفنــی اورژانــس 115 گفــت: 
ــز،  ــا مرکــز پیــام تبری متأســفانه بیــش از 20 درصــد تماس هــا ب
مزاحمــت تلفنــی اســت. روزبــه رجائــی غفــوری افــزود: روزانــه 
ــس  ــا اورژان ــاس ب ــزار و 700 تم ــک ه ــا ی ــزار و 600 ، ت ــک ه ی
115 تبریــز انجــام می گیــرد؛ و از آغــاز ســال تــا پایــان تیــر مــاه 
در مجمــوع 200 هــزار تمــاس بــا اورژانــس 115 اســتان برقــرار 
شــده کــه از ایــن تعــداد 44 هــزار مــورد مزاحمــت تلفنــی 
بــوده اســت. وی ادامــه داد: از مجمــوع ایــن تعــداد مزاحمــت 
تلفنــی، 400 مــورد بــه اعــزام آمبوالنــس بــه محــل منجــر 
ــه  ــن ب ــت. همچنی ــوده اس ــت کاذب ب ــی مأموری ــده و به نوع ش
گفتــه اورژانــس تبریــز ۳۵ پرونــده مزاحمــت تلفنــی در مراجــع 
ــرای ۱۲  ــون ب ــداد تاکن ــن تع ــه از ای ــده ک ــکیل ش ــی تش قضائ

ــت. ــده اس ــادر ش ــت ص ــورد کیفرخواس م
همه مراکز اورژانس کشور جوالنگاه مزاحمان تلفنی

تبریــز  بــه  فقــط  اورژانــس  تلفنــی  البتــه مزاحمت هــای 
محــدود نمی شــود. اورژانــس ســایر شــهرهای کشــور هــم 
ــش  ــه پی ــد هفت ــت. چن ــه اس ــکل مواج ــن مش ــا ای ــش ب کم وبی
ــع  ــل مراج ــتگیر و تحوی ــدان دس ــی در هم ــم تلفن ــک مزاح ی
قضائــی شــد. بــه گفتــه مســئوالن اورژانــس همــدان ایــن 
مزاحــم تلفنــی بیــش از یک  هــزار بــار بــرای اورژانــس ایــن 
ــه  ــم ب ــن ه ــود. پیش ازای ــرده ب ــت ک ــاد مزاحم ــتان ایج شهرس
ــس  ــرای اورژان ــی ب ــای تلفن ــار مزاحمت ه ــش آم ــال افزای دنب
شــیراز، مقامــات قضائــی و انتظامــی ایــن شــهر از برخــورد 
مزاحمت هــای  دادنــد.  خبــر  تلفنــی  مزاحمــان  بــا  قاطــع 
تلفنــی در حالــی بــه یکــی از دردســرهای جدیــد اورژانــس 
تبدیــل شــده اســت کــه ایــن مزاحمت هــا در هــر نــوع و شــکلی 
براســاس قوانیــن و تعاریــف حقوقــی جــرم محســوب می شــود 
ــرای اشــخاص حقیقــی، حقوقــی،  ــا ایــن کار ب و افــرادی کــه ب
ســازمان ها و مؤسســات دولتــی و غیردولتــی ایجــاد مزاحمــت 
ــان  ــه، همچن ــوند. بااین هم ــناخته می ش ــرم ش ــد، مج می کنن
ایــن مزاحمت هــا بــه  یــک تفریــح و ســرگرمی در میــان کــودکان 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ و ای ــده اس ــل ش ــان تبدی و نوجوان
مزاحمت هــای تلفنــی اورژانــس می توانــد منجــر بــه مــرگ 
انســان های بی گناهــی شــود کــه فقــط بــه خاطــر چنــد دقیقــه 
ــت  ــان را از دس ــس جانش ــل اورژان ــیدن عوام ــر رس ــر و دی تأخی
ــالمی،  ــازات اس ــون مج ــاده ۶۴۱ قان ــاس م ــر اس ــد. ب می دهن
کیفــر مرتکــب جــرم مزاحمــت تلفنــی در صــورت شــکایت 
ــت. ــالق اس ــه ش ــا ۷۴ ضرب ــس ی ــاه حب ــش م ــا ش ــاکی، دو ت ش

حال چه باید کرد؟
بــا همــه ایــن تعاریــف ســؤالی کــه ذهــن انســان را بــا خــود 
درگیــر می کنــد ایــن اســت کــه؛ چــرا بــا وجــود  خســارات مالــی 
و حتــی جانــی ناشــی از مزاحمت هــای تلفنــی بــرای مراکــزی 
چــون اورژانــس، برخــورد بــا مســببان آن از ســوی مراجــع 
قضائــی رونــد روشــن و شــفافی نــدارد؟ و چــرا چاره ای اساســی 
نمی شــود؟  اندیشــیده  بی پایــان  دردســرهای  ایــن  بــرای 
ــای  ــد در خأله ــر را بای ــؤال دیگ ــا س ــؤال و ده ه ــن س ــخ ای پاس
قانونــی و اجــرا نشــدن ُمــِر قانــون در مجــازات مزاحمــان تلفنــی 

جســت وجو کــرد.

مدیــر روابط عمومــی اورژانــس 115 کهگیلویه 
و بویراحمــد گفــت: آبشــار »تنــگ تامــرادی« یکی 
از مکان هــای گردشــگری و دیدنــی کهگیلویــه 
وبویراحمــد اســت کــه تقریبــا در محــور یاســوج-
گردشــگران  ســاله  هــر  و  دارد  قــرار  ســپیدار 
ــل  ــه دلی ــی ب ــه گاه ــد ک ــود می بین ــه خ ــادی ب زی
ــن  ــگران حادثه آفری ــور گردش ــی، حض بی احتیاط
ــک  ــاه ی ــرداد م ــم م ــنبه، نه ــود. در روز ش می ش
خانــم 32 ســاله کــه بــه همراه عــده ای از دوســتان 
ــات  ــه ارتفاع ــتند ب ــوردی داش ــد کوهن ــود قص خ
آبشــار تنــگ تامــرادی رفتــه بودنــد کــه بــه دلیــل 
ــه  ــاع س ــورد از ارتف ــم صخره ن ــی، خان ــه احتیاط ب
ــا  ــر و پ ــه کم ــود و از ناحی ــرده ب ــقوط ک ــری س مت

ــود. ــده ب ــت ش ــار مصدومی دچ
ــه  ــن حادث ــریح ای ــدری زاده در تش ــادق حی ص
اظهــار کــرد: طــی تمــاس تلفنــی کــه بــا اورژانــس 
115 ســپیدار برقــرار شــد بالفاصلــه نیروهــای 
اورژانــس بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند. بــه 
ــین های  ــیر، تکنس ــودن مس ــخت گذر ب ــت س عل
اورژانــس، آقایــان رحیــم جلیل و صمــد رحیمیان 
بــا در دســت گرفتــن تجهیــزات پزشــکی بــا بیــش 
از یــک ســاعت کوه پیمایــی در مســیرهای ســخت 
ــد.  ــانده بودن ــدوم رس ــه مص ــود را ب ــوار، خ و دش

نیروهــای اورژانــس بعــد از کنتــرل عالئــم حیاتــی 
ــدوم  ــان مص ــک همراه ــا کم ــیب دیده، ب ــرد آس ف
وی را بــه پاییــن کــوه انتقــال داده بودنــد و ســپس 
بــه بیمارســتان »شــهید بهشــتی« یاســوج منتقــل 

کردنــد.
وی گفــت: بــه دلیــل کمبــود بیمارســتان و 
مراکــز درمانــی در مناطــق دور افتــاده تعــداد 
مأموریت هــا بــاال و حجــم کار نیروهــای اورژانــس 
ــل  ــه دلی ــفانه ب ــه متأس ــت ک ــنگین اس ــیار س بس
ــای  ــه اضافه کاره ــور ب ــی مجب ــرو، گاه ــود نی کمب
ســنگین هــم هســتند. در عملیــات اخیــر بــه 
ــه شــش  دلیــل ســنگین بــودن حجــم عملیــات ب
نیــرو نیــاز داشــتیم کــه متأســفانه بــه دلیــل کمبود 
نیــرو مجبــور شــدیم دو تکنســین بــه محــل اعــزام 
کنیــم. تکنســین ها بیــش از 500 متــر مریــض را 
ــد و از ارتفاعــات آبشــار »تنــگ  حمــل کــرده بودن

ــد. ــال داده بودن ــن انتق ــه پایی ــرادی« ب تام
حیــدری زاده ادامــه داد: اســتان کهگیلویــه 
و بویراحمــد بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی و 

مناطــق کوهســتانی نیــاز فــوری بــه بالگــرد دارد. 
ــا  ــاده و ب ــین ها پی ــا تکنس ــی مأموریت ه در بعض
در دســت گرفتــن تجهیــزات ســنگین در مناطــق 
ــی  ــاعت ها کوه پیمای ــاک، س ــخت گذر و خطرن س
می کننــد تــا بــه محــل مــورد نظــر برســند. در 
واقــع بــه دلیــل عــدم وجــود تیــم پــرواز، نیروهــای 
اورژانــس کمبــود بالگــرد را بــا بــه خطــر انداختــن 
جــان خــود جبــران می کننــد. گاهــی بــرای بــاال 
رفتــن از مناطــق ســخت گذر و کوهســتانی بــه 
ــاز  ــه روز و اســتاندارد نی ــرود ب آمبوالنــس هــای آف
ــه  ــادر ب ــس ق ــای اورژان ــرا آمبوالنس ه ــت. زی اس
حرکــت در مســیرهای ســخت گذر نیســتند. از 
ــتند.  ــوده هس ــا فرس ــر، آمبوالنس ه ــی دیگ طرف
عمــر مفیــد یــک آمبوالنــس شــش ســال اســت در 
حالــی کــه آمبوالنــس پایگاه هــای مــا بیــش از 12 
ســال مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد. همچنیــن 
ــیار  ــب ها بس ــتانی در ش ــق کوهس ــه مناط ورود ب
خطرنــاک اســت و بــا توجــه بــه اینکــه امنیــت ایــن 
مناطــق تأمیــن و تضمیــن نشــده اســت در واقــع 

نیروهــای مــا بــا حضــور در چنیــن مناطقــی، 
بــا  بیمــاران و مصدومــان  بــرای نجــات جــان 
جــان خــود بــازی می کننــد. در حالــی کــه طبــق 
قانــون، ایمنــی صحنــه حادثــه بایــد تأمیــن شــده 
ــور در  ــد از حض ــس بع ــای اورژان ــا نیروه ــد ت باش
ــا آرامــش کامــل اقدامــات درمانــی الزم  صحنــه ب

ــد. ــام بدهن را انج
پاییــن  از  ناراحتــی  ابــراز  بــا  پایــان  در  وی 
اورژانــس  نیروهــای  مزایــای  و  حقــوق  بــودن 
ــه دلیــل  ــه و بویراحمــد ب گفــت: اســتان کهگیلوی
ــت  ــز اس ــتانی حادثه خی ــودن، اس ــتانی ب کوهس
مثــال در روزهــای گذشــته چهــار نفــر در حــوادث 
رانندگــی در جــاده مارگــون و محــور یاســوج-
بابامیــدان جــان خــود را از دســت دادنــد. بــا توجه 
ــای  ــه نیروه ــت ب ــنگین کار الزم اس ــم س ــه حج ب
ــه  ــن اینک ــود. ضم ــتری ش ــه بیش ــس توج اورژان
ــتر از  ــوج بیش ــس یاس ــای اورژان ــر مأموریت ه اکث
ــه  ــون، ب ــه قان ــا توجــه ب 70 کیلومتــر اســت کــه ب
مأموریت هــای بــاالی 70 کیلومتــر حــق مأموریــت 
و اضافــه حقــوق تعلــق می گیــرد کــه نیروهــای مــا 
تــا بــه حــال از حــق خــود محــروم مانده انــد و الزم 
ــق  ــه مناط ــتر ب ــه بیش ــا توج ــئولین ب ــت مس اس
ــد. ــیدگی کنن ــکالت رس ــن مش ــه ای ــاده ب دورافت

صخره نوری تکنسین های یاسوج برای رسیدن به مصدوم
نجات و درمان سقوط زن صخره نورد از ارتفاعات آبشار تنگ تامرادی 

در  مدیریتــی  تحــوالت  از  کــه  چیــزی  آن 
اورژانــس کشــور قابــل پیش بینــی اســت تبدیــل 
ایــن اداره بــه یــک ســازمان مســتقل و تحــت 
نظــر وزارت بهداشــت اســت. در تبدیل شــدن 
ــت  ــتقل از معاون ــازمان مس ــک س ــه ی ــس ب اورژان
درمــان و تحــت نظــر مســتقیم وزیــر، اصلی تریــن 
و البتــه نگران کننده تریــن گزینــه مباحــث مالــی 
گفتگویــی  خصــوص  ایــن  در  اســت.  اداری  و 
کارشناســان  از  یکــی  بــا  داشــته ایم  علمــی 
مجــرب در حــوزه مالــی کــه در ذیــل تقدیــم 

می گــردد.
مدیریــت  کارشناســی  جابلقــاء  محســن 
دارد و فارغ التحصیــل ارشــد مدیریــت دولتــی 
دانشــجوی  حاضــر  حــال  در  وی  اســت. 
رفتــار  گرایــش  مدیریــت،  تخصصــی  دکتــری 
ســازمانی اســت. ایشــان قریــب بــه 16 ســال در 
ســمت های مختلــف اداری-مالــی ســابقه کار 
ــه مســائل  ــی ارزشــمند درزمین داشــته و تجربیات

مالــی داراســت.
مصوبــی  اداری-مالــی  ســاختار  هیچ گونــه 

ــم نداری
تخصصــی  گفتگــوی  در  جابلقــاء  محســن 
بــا خبرنــگار یک یک پنــج در تشــریح ســاختار 
در  می گویــد:  حــوادث  مراکــز  اداری-مالــی 
حــال حاضــر مراکــز اورژانــس پیــش بیمارســتانی 
مصوبــی  اداری-مالــی  ســاختار  هیچ گونــه 
ندارنــد و تنهــا چنــد مــورد از مراکــز حــوادث 
ســه  یــا  دو  دارای  کالنشــهرها  در  قطــب 
هســتند.  اداری-مالــی  اســتخدامی  ردیــف 
هیچ یــک  در  اداری-مالــی  چهارچوب هــای 
ــور اداری و  ــدارد و ام ــود ن ــوادث وج ــز ح از مراک
ــی توســط تکنســین های فوریت هــای  حتــی مال
پزشــکی و به صــورت کار اضافــه انجــام می شــود 
توســط  می بایســت  کار  ایــن  درصورتی کــه 

کارشناســان مالــی و اداری کــه در پســت های 
شــود. انجــام  استخدام شــده اند  تخصصــی 

ــی معتقــد  ــور مال ــه ام ــن کارشــناس باتجرب ای
اســت کــه چهارچــوب اداری-مالــی فعلــی در 
مراکــز حــوادث به هیچ وجــه مناســب ســازمان 
بــه  اورژانــس  اینکــه  بــرای  و  نیســت  شــدن 
ــه  ــت ک ــود الزم اس ــل ش ــتقل تبدی ــازمانی مس س
ــت  ــز مدیری ــازمانی مراک ــای س ــی نموداره تمام
ــددا  ــح و مج ــت تصحی ــوادث در وزارت بهداش ح

ــود. ــوب ش مص
جابلقــاء در خصــوص اعتبــارات مالــی مراکــز 
مالــی مراکــز  حــوادث می گویــد: ردیف هــای 
شــامل  حاضــر  حــال  در  حــوادث  مدیریــت 
»اعتبــارات ملــی مصــوب« و »اعتبــارات ابالغــی 
مدیریــت  مراکــز  متأســفانه  اســت.  عمومــی« 
اختصاصــی«  ابالغــی  »اعتبــارات  حــوادث 
نیــز  اختصاصــی«  »منابــع  از  و  ندارنــد 
بــرای  را  کار  مســئله  ایــن  کــه  بی بهره انــد 
تشــکیل ســازمانی مســتقل ســخت می کنــد. 
لــذا در درجــه اول می بایســت منابــع مالــی را 
ــدن  ــتقل ش ــا مس ــا ب ــرد ت ــوب ک ــخص و مص مش
کمبــود  دچــار  درمــان،  معاونــت  از  اورژانــس 

مالــی نشــویم. اعتبــارات  و  منابــع 
سازمان شدن یک اجبار قانونی است

تشــکیل  می گویــد:  جابلقــاء  محســن 
شــخص  بــه  قائــم  کشــور  اورژانــس  ســازمان 
قانون گــذار  کــه  اســت  مســئله ای  و  نیســت 
برنامــه  قالــب  در  کــه  اســت  کــرده  مشــخص 
ــن  ــد؛ بنابرای ــاق رخ ده ــن اتف ــعه ای ــم توس شش
ــه  ــت ک ــی اس ــار قانون ــک اجب ــدن ی ــازمان ش س

بایــد رخ دهــد.
در حــال حاضــر مراکــز حــوادث از جهــت 
اداری-مالــی زیرمجموعــه ای از وزارت بهداشــت 
و معاونــت درمــان اســت و ازنظــر مالــی باالتریــن 

مقامــی کــه در رأی آن قــرار می گیــرد ذی حســاب 
اســت و ازنظــر اداری- مالــی باالتریــن مقــام وزیر 
ــت  ــر بهداش ــاب و وزی ــت. ذی حس ــت اس بهداش
طــرف حســاب ســازمان برنامه وبودجــه هســتند 
دانشــگاه ها  در  مــوارد  ایــن  کلیــه  البتــه  کــه 

ــوند. ــار می ش ــض اختی تفوی
 دقــت کنیــم تشــکیل ســازمان تــوأم بــا ضــرر 

نشــود
حــوزه  کارشــناس  یــک  مقــام  در  جابلقــاء 
اوال  شــدن  ســازمان  بــرای  می گویــد:  مالــی 
ــز  ــه مراک ــپس کلی ــور و س ــس کش ــد در اورژان بای
ــکیل  ــوی تش ــی ق ــک کادر اداری-مال ــوادث ی ح
ســازمانی  نمــودار  در  بایــد  کادر  ایــن  شــود. 
مصــوب شــود. مــا بایــد ایــن ســؤال را از خودمــان 
بپرســیم کــه ســازمان شــدن بــه چــه قیمــت؟ اگــر 
زیرســاخت های اداری-مالــی الزم تشــکیل نشــود 
ــد ســازمان  ــع اعتبــاری الزم تخصیــص نیاب و مناب
زیــان  و  ضــرر  بــا  تــوأم  قریب به یقیــن  شــدن 

ــود. ــد ب ــوادث خواه ــز ح ــرای مراک ــی ب فراوان
ایــن کارشــناس باتجربــه امــور مالــی ســازمان 
شــدن را هــم فرصــت و هــم تهدیــد می دانــد. وی 
معتقــد اســت کــه پیــش از ســازمان شــدن اگــر 
ــازمانی  ــودار س ــر نم ــی تغیی ــم یعن ــاق مه دو اتف
ایــن  ندهــد  روی  اعتبــاری  منابــع  تصویــب  و 
ــوادث  ــز ح ــرای مراک ــدی ب ــدی ج ــئله تهدی مس
اســت؛ امــا در صــورت فراهــم شــدن ایــن دو 
بــه رشــد و ترقــی  زیرســاخت مهــم می تــوان 

ــود. ــدوار ب ــور امی ــس کش ــازمان اورژان س
فرصت های هیئت امنایی از دست نرود

ــا  ــراز ب ــازمان هم ط ــه دو س ــا مقایس ــاء ب جابلق
اورژانــس کشــور، یعنــی ســازمان انتقــال خــون 
ــد  ــک تهدی ــی ی ــه بررس ــذا و دارو ب ــازمان غ و س

مهــم مالــی در ایــن حــوزه پرداختــه و می گویــد: 
اتفاقــی کــه بــرای ســازمان انتقــال خــون رخ 
معاونت هــای  تمامــی  از  کامــل  اســتقالل  داد 
از  بســیاری  از  حتــی  و  بــود  بهداشــت  وزارت 
منافــع هیئت امنایــی نیــز بی بهــره مانــد؛ امــا 
مســتقل  کامــل  به طــور  دارو  و  غــذا  ســازمان 
ــه از  ــأ گرفت ــی منش ــارات مال ــذا از اعتب ــد و ل نش
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  هیئت امنــای 

می کنــد. اســتفاده 
ایشــان معتقــد اســت کــه ســازمان شــدن 
ــد  ــه ای باش ــت به گون ــر اس ــور بهت ــس کش اورژان
ــتفاده  ــکان اس ــودن ام ــتقل ب ــن مس ــه در عی ک
ــد  ــته باش ــا را داش ــی هیئت امن ــارات مال از اعتب
تــا در صــورت بــروز بحران هــای مالــی تــوان 
پاســخ گویی بــاال باشــد. لــذا بهتــر اســت در 
تشــکیل ســازمان تنهــا بــه تغییــرات اسم ورســمی 

ــود. ــل ش ــه ح ــود و کار از ریش ــا نش اکتف
تهدیدات سازمان شدن کم نیست

ــود  ــات خ ــه توضیح ــاء در ادام ــن جابلق محس
مســتقل شــدن اورژانــس را تــوأم بــا جدایــی 
و  می دانــد  دانشــگاه ها  اختصاصــی  منابــع  از 
ــه  ــرد ک ــش ب ــه ای کار را پی ــد به گون ــد: بای می گوی
ایــن اتفــاق رخ ندهــد زیــرا کــه منابــع اختصاصــی 
دانشــگاه ها اعتبــاری قابل توجــه اســت. بایــد 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــرد ک ــه ک ــه توج ــن نکت ــه ای ب
بــرای  دانشــگاه ها  اختصاصــی  درآمدهــای  از 
مراکــز حــوادث هزینــه می شــود و بــا ســازمان 
شــدن ممکــن اســت دسترســی بــه ایــن منابــع بــا 
ــای  ــاء درآمده ــود. جابلق ــرو ش ــختی هایی روب س
اختصاصــی دانشــگاه ها را منبــع اعتبــاری خوبی 
می دانــد و معتقــد اســت بایــد ســازمان اورژانــس 
ــه  ــود ک ــوب ش ــتقل و مص ــوی مس ــه نح ــور ب کش
امــکان بهره بــرداری از ایــن منابــع را از دســت 

ــد. نده
اورژانس 115 بی بهره از ماده 92

از  کــه  اســت  الزم  گفتگــو  ایــن  پایــان  در 
شــود.  یــادآوری  فراموش شــده  مصوبــه  یــک 
منبــع  بهتریــن  می توانــد  کــه  مصوبــه ای 
اعتبــاری بــرای ســازمان آینــده اورژانــس کشــور 
ــی اســت کــه یــک منبــع  باشــد. مــاده 92 قانون
ترومایــی  مصدومــان  بــرای  قــوی  اعتبــاری 
ناشــی از حــوادث ترافیکــی را تعریــف کــرده 
اســت. اینکــه چــرا اورژانــس پیــش بیمارســتانی 
مصدومــان  بــه  خدمات رســانی  علی رغــم 
بی بهــره  اعتبــاری  منبــع  ایــن  از  ترافیکــی 
ــد از کارشناســان  اســت؟! ســؤالی اســت کــه بای
امــر پرســید. آیــا نمی تــوان بــا چنــد مصوبــه 
مجلــس  در  یــا  و  بهداشــت  وزارت  در  ســاده 
ــه  ــرد ک ــم ک ــوی تنظی ــه نح ــن را ب ــرم، قوانی محت
بهره منــد  اعتبــار  ایــن  از  نیــز  اورژانــس 115 
ــد  ــور بخواه ــس کش ــر اورژان ــک اگ ــود؟ بی ش ش
بــه ســازمانی قــوی و تأثیرگــذار ارتقــا یابــد، مــاده 
92 می توانــد یــک منبــع اعتبــاری مطمئــن و 

باشــد. همیشــگی 

ــگاه  فهیمــه فرجــی دانش گــر مســئول روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی شــاهرود از انجــام زایمــان موفــق توســط پای
میاندشــت خبــر داد و گفــت: بامــداد روز شــنبه ســوم مــرداد مــاه یکــی از مســافران مشــهد مقــدس کــه خانمــی 30 ســاله و بــاردار بــود در محــور شــاهرود 
_ ســبزوار کیلومتــر 105 دچــار درد زایمانــی شــد و بــه پایــگاه میاندشــت مراجعــه کــرد. وی افــزود: تکنســین هــای اورژانــس در حــال انجــام اقدامــات 
اولیــه بودنــد کــه در حیــن انتقــال، زایمــان صــورت گرفــت. فرجــی تصریــح کــرد: زایمــان ایــن مــادر 30 ســاله بســیار مشــکل بــود و بــا پیچیــدن بنــد نــاف 
دور گــردن نــوزاد مشــکل تنفســی بــرای نــوزاد ایجــاد شــده بــود کــه بــا اقدامــات ســریع اورژانــس، نــوزاد بــا حــال عمومــی خــوب و وضعیــت مناســب بــه 

بیمارســتان فاطمیــه شــاهرود منتقــل شــد.

اورژانــــس در مقیاس ســـازمان
چهارچوب های اداری-مالی در سازمان آینده اورژانس کشور چیست؟

گفتگویی تخصصی با کارشناس ارشد امور مالی
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یک  بام و دو هوای پلیس 
راهور

گزارشی از عملکرد دوگانه پلیس راهور 

مشهد و تبریز  با وجود قانون مصوب 
یکــی از مشــکالت بســیار مهــم کــه ســد راه اورژانــس پیــش 
بیمارســتانی در خدمت رســانی بــه مــردم وجــود دارد؛ خألهــای 
قانونــی و بعضــا بــا وجــود قانــون؛ عــدم هماهنگــی بیــن ارگان ها 

ــرای اجرایــی شــدن آن هســت.  و ســازمان ها ب
یکــی از ایــن مشــکالت کــه بســیار گریبان گیــر اورژانــس 
ــه تخلفــات ترافیکــی اســت. گاهــی  ــوط ب می شــود؛ مــوارد مرب
آمبوالنــس بــرای زود رســیدن بــه محــل حادثــه مجبــور می شــود 
ــی  ــاز رانندگ ــرعت غیرمج ــا س ــا ب ــذرد و ی ــز بگ ــه از چراغ قرم ک
کنــد و یــا در محــل ممنوعــه توقــف کنــد. از آن طــرف هــم 
پلیــس راهــور طبــق قوانیــن و آئین نامه هایــی کــه دارد موظــف 
اســت بــدون چشم پوشــی تمامــی مــوارد را اعمــال قانــون کنــد. 
ــرای  ــدی ب ــل ج ــک معض ــئله ی ــن مس ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
اورژانــس کشــور بــود؛ در ســال 1384 طــی تصویــب آئین نامــه 
جدیــد راهنمائــی و رانندگــی ایــن مشــکل مدنظــر قــرار گرفتــه و 
قانونــی بــرای رفــع آن تصویــب شــد: در بنــد 100 مــاده یــک و 
ــی و رانندگــی آمــده اســت:  مــواد 60 و 186 آئین نامــه راهنمائ
خودروهــای امــدادی )وســایل نقلیــه ویــژه خدمــات انتظامــی، 
ــرق  ترافیکــی، پزشــکی، آتش نشــانی و امــداد اضطــراری آب، ب
و گاز کــه توســط راهنمائــی و رانندگــی تعییــن و بــا عالمــت ویــژه 
ــات  ــام عملی ــرای انج ــه ب ــی ک ــوند( در هنگام ــخص می ش مش
ــژه اعــالم خطــر  فــوری در حرکــت باشــند و از چــراغ گــردان وی
یــا آژیــر اســتفاده نماینــد تــا حــدودی کــه موجــب بــروز تصــادف 
ــف  ــف( توق ــند: ال ــر می باش ــال زی ــام اعم ــه انج ــاز ب ــوند مج نش
در محــل ممنوعــه. ب( تجــاوز از ســرعت مجــاز و ســبقت از 
ســمت راســت وســیله نقلیــه دیگــر. ج( گذشــتن از چراغ قرمــز 
ــر اینکــه از  ــم دیگــر ایســت؛ مشــروط ب ــت نکــردن عالئ ــا رعای ی
ســرعت وســیله نقلیــه در این گونــه محل هــا تــا حداقــل امــکان 

کاســته شــود.  
ــس  ــرای اورژان ــایند ب ــاق خوش ــک اتف ــاده ی ــن م ــب ای تصوی
پیــش بیمارســتانی کشــور بــوده و هســت و تــا حــد زیــادی 
می توانــد در کاهــش زمــان رســیدن بــه بیمــار یــا مصــدوم مؤثــر 
باشــد. کــه البتــه منــوط بــه اجرایــی شــدن آن توســط ارگان هــای 
ذی ربــط اســت. اینکــه بعــد از الزم االجرایــی شــدن ایــن قانــون 
ــار  ــه آم ــد ک ــل کرده ان ــه آن عم ــور ب ــس راه ــز پلی ــن مرک چندی
دقیقــی در دســت نیســت؛ امــا شــواهد حاکــی از آن اســت کــه 
عملکــرد پلیــس راهــور اســتان ها در ایــن مــورد خــاص بــه شــیوه 

یــک بــام و دو هــوا بــوده اســت. 
در تاریــخ 3 مــرداد مــاه 95 بــود کــه نامــه ای از پلیــس 
ــه رئیــس پلیــس راهــور مرکــز اســتان  راهــور خراســان رضــوی ب
ــا موضــوع تــردد وســایل نقلیــه امــدادی ارســال شــد. در ایــن  ب
نامــه بــا اســتناد بــه ایــن مــاده قانونــی از کارکنــان پلیــس راهــور 
ــک از  ــازمان ترافی ــا س ــی ب ــن هماهنگ ــه ضم ــده ک ــته ش خواس
اعمــال قوانیــن در این گونــه مــوارد خــودداری کننــد. ایــن نامــه 
کــه رونوشــتی از آن، جهــت اقــدام بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
مشــهد و شــهردار و رئیــس شــورای اســالمی مشــهد نیــز ارســال 
شــده اســت؛ می توانســت خبــری خــوش و امیــدوار کننــده نــه 
ــین ها  ــام تکنس ــرای تم ــه ب ــهد؛ بلک ــس مش ــرای اورژان ــا ب تنه

ــت.  ــته اس ــب آن گذش ــال از تصوی ــه 11 س ــد ک ــد. هرچن باش
امــا درســت دو روز بعــد خبــری از آذربایجــان شــرقی مبنــی 
ــان  ــه نش ــید؛ ک ــت رس ــن مأموری ــس در حی ــه آمبوالن ــر جریم ب
ــع آن  ــر درازی دارد و رف ــه س ــن قص ــر ای ــه علی الظاه ــی داد ک م
بــه ســادگی امکان پذیــر نیســت. حبیــب حســینقلی زاده مدیــر 
روابــط عمومــی آذربایجــان شــرقی بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: 
ــام  ــز پی ــا مرک ــی ب ــاس تلفن ــی تم ــرداد ط ــنبه 5 م در روز سه ش
ــه خانمــی 53 ســاله کــه در میــدان  ــز بــرای امدادرســانی ب تبری
آزادی دچــار افــت فشــارخون و کاهــش هوشــیاری شــده بــود؛ 
درخواســت کمــک شــد و یــک کــد عملیاتــی بالفاصلــه بــه محل 
ــد.  ــال داده ش ــتان انتق ــه بیمارس ــار ب ــزام و بیم ــر اع ــورد نظ م
ــه  ــال ب ــان انتق ــاه و در زم ــه کوت ــن فاصل ــس در همی ــا آمبوالن ام
بیمارســتان، بــه دلیــل توقــف در محــل نامناســب مبلــغ 31 هزار 

تومــان جریمــه شــد. 
بــرای رفــع اساســی ایــن مشــکل ابتــدا بایــد بــه یــک ســؤال 
پاســخ داد؛ هــدف نهایــی از قانون گــذاری چیســت؟ مگــر 
قوانیــن بــرای تســهیل زندگــی مــردم نیســت؟ چــه قوانیــن 
ــود  ــرای بهب ــا ب ــن تنه ــر قوانی ــه دیگ ــی و چ ــی و رانندگ راهنمائ
نهایــی  هــدف  و  اســت  مــردم  اجتماعــی  روابــط  و  زندگــی 
قانون گــذار از تصویــب ایــن قانــون هــم رفــاه حــال همیــن 
ــن  ــد. همی ــی می کنن ــه زندگ ــن جامع ــه در ای ــت ک ــی اس مردم
دیــوار  پشــت  یــا  و  جاده هــا  پیــچ  در  گاهــی  کــه  مردمــی 
خانه هایشــان دچــار مشــکل می شــوند و زندگــی و مرگشــان 
بــه همــان یــک  ثانیــه ای بنــد اســت کــه آمبوالنــس مجبــور اســت 
پشــت چراغ قرمــز بمانــد و یــا دنبــال جایــی بــرای پــارک کــردن 
بگــردد. پــس اینجــا اورژانــس مطــرح نیســت؛ ایــن جــان مــردم 
ــت  ــردم اهمی ــان م ــرای ج ــا ب ــر م ــت دارد و اگ ــه اهمی ــت ک اس

ــیم. ــون باش ــن قان ــرای ای ــه اج ــزم ب ــد مل ــتیم بای ــل هس قائ

ــس از  ــهرکردی، پ ــاله ش ــوان 30 س ــاری ج ــال و بختی ــتان چهارمح ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ایســت کامــل قلبــی- تنفســی، بــا تــالش تکنســین های فوریت هــای پزشــکی اورژانــس 115 بــه زندگــی دوبــاره بازگشــت. محســن ابراهیمــی بــا اعــالم 
ایــن خبــر گفــت: روز 10 مــرداد جــوان 30 ســاله ای کــه به طــور ناگهانــی دچــار کاهــش ســطح هوشــیاری و ایســت قلبــی و تنفســی شــده بــود توســط 
تکنســین های فوریت هــای پزشــکی اورژانــس 115 آقایــان احســان حیــدری و اســماعیل فتحــی، پــس از 20 دقیقــه تــالش و انجــام اقداماتــی همچــون 
ــض و  ــی نب ــم حیات ــت عالئ ــس از بازگش ــاله پ ــوان 30 س ــزود: ج ــت. وی اف ــاره بازگش ــی دوب ــه زندگ ــی، ب ــی و دارودرمان ــیژن درمان ــی، اکس ــاژ قلب ماس

تنفــس، به وســیله اورژانــس پیــش بیمارســتانی 115 بــه بیمارســتان هاجــر شــهرکرد بــرای ادامــه درمــان منتقــل شــد.

هنــوز  و  برگشــته ای  مأموریــت  از  تــازه 
پایــت بــه پایــگاه نرســیده کــه بی ســیم بــه 
ــط  ــرف خ ــی از آن ط ــد و صدای ــدا در می آی ص
کــرده  ســقوط  دره  در  جوانــی  می گویــد؛ 
ــتی؛  ــگاه  هس ــن پای ــون نزدیک تری ــت؛ و چ اس
ــی روی.  ــدی م ــت بع ــه مأموری ــف ب ــدون توق ب
ــی  ــی؛ از بچگ ــه را می خوان ــل حادث ــم مح اس
ــم  ــا ه ــاید همان ج ــنیده ای و ش ــمش را ش اس
ــش را  ــی. جاده های ــده باش ــرده و بالی ــد ک رش
مثــل کــف دســتت می شناســی و شــاید تعــداد 
ــی.  ــم بدان ــنگ ریزه هایش را ه ــا و س درخت ه
ــه  ــی و ن ــتگی ات می اندیش ــه خس ــه ب ــر ن دیگ
ــس  ــتیک آمبوالن ــر الس ــه زی ــنگ هایی ک ــه س ب
ــن فکــر می کنــی  ــه ای ــد. فقــط ب قــل می خورن
کــه هــر چــه زودتــر خــودت را بــه او برســانی تــا 
بتوانــی دردش را تســکین دهــی و ناامیدی اش 
بــا  و  ســاعت ها  گاهــی  بخشــی.  پایــان  را 
دســت هایی پــر از وســایل درمانــی بایــد راه 
می کنــد  بی تابــش  درد  کــه  گاهــی  بــروی؛ 
بایــد ناســزاهایش را نشــوی و خــم بــه ابــرو 
نیــاوری و از هیــچ کاری برایــش دریــغ نکنــی. 
امــا همــه این هــا بــا اتمــام مأموریــت تمــام 
ــی  ــوش و حس ــره ای خ ــا خاط ــوند و تنه می ش
لذت بخــش و کبریایــی در عمــق جانــت ریشــه 
مــی دوانــد. و گویــی تمــام عــرش از تــو بــه 
خاطــر ایــن همــه از خودگذشــتگی تشــکر 

. می کننــد
   

بــرادرش می گویــد حوالــی ســاعت 22و 
30 دقیقــه نیمــه شــب 24 مــرداد، بــه تنهایی 
ــزی؛ در  ــار ج ــراف آبش ــه اط ــح ب ــرای تفری ب
ــه  ــا نیم ــی رود. ت ــاری م ــار س ــتای رودب روس
یکــی از کوه هــای اطــراف آبشــار بــاال مــی رود 
کــه یــک دفعــه زیــر پایــش خالــی می شــود و 
ــنایی اش  ــیله روش ــا وس ــه تنه ــی اش ک گوش
در  و  می شــود  رهــا  دســتش  از  بــوده؛ 
ابتــدا ســعی می کنــد  رودخانــه می افتــد. 
خــودش را بــا کمــک تنــه درختــی نگــه دارد؛ 
امــا کمــی بعــد دســتانش خســته می شــود و 
در ســکوت و تاریکــی شــب بــه درون رودخانــه 
ســنگ های  خاطــر  بــه  می کنــد.  ســقوط 
پــا  مــچ  و  کمــر  ناحیــه  از  رودخانــه  کــف 
ــلیم  ــا تس ــود. ام ــدید می ش ــیب ش ــار آس دچ
نمی شــود و جدالــی ســخت و پــر درد را بــرای 
ــا هــر ســختی کــه  ــی شــروع می کنــد. ب رهای
ــه  ــرد رودخان ــواج س ــودش را از ام ــت خ هس
کشان کشــان  بعــد  و  می دهــد؛  نجــات 
خــود را بــه نزدیکــی جــاده کوچــک و خاکــی 
ــور  ــد. ن ــی او را ببین ــه کس ــا بلک ــاند ت می کش
ــه  ــش هرلحظ ــه صدای ــواری ک ــراغ موتورس چ
نزدیک تــر می شــد را کــه می بینــد؛ چــراغ 
امــا  می شــود؛  روشــن  دلــش  در  امیــدی 
اســتخوان  اینکــه  به محــض  موتورســوار 
بیــرون زده از کــف پــای مــرد را می بینــد؛ 
ــرار را  ــش ف ــه ناله های ــه ب ــد و بی توج می ترس
ــا دردهــای  ــر قــرار ترجیــح می دهــد و او را ب ب
بی انتهایــش تنهــا می گــذارد. فقــط خــدا 
می دانــد کــه تــا صبــح روز بعــد کــه هــم 
و  می گیــرد  را  ناله هایــش  رد  محلــی اش 

ــد  ــی را در امی ــه لحظات ــد چ ــش می کن پیدای
و ناامیــدی گذرانــده اســت. 

شروع یک عملیات سخت و ویژه
مدیــر  اشــک پور  زکریــا  گــزارش  بــه 
و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  عمومــی  روابــط 
ســاعت  مازنــدران؛  پزشــکی  فوریت هــای 
9 صبــح روز دوشــنبه 25 مــرداد مــاه طــی 
تماســی کــه بــا مرکــز پیــام اورژانــس 115 
ــاله  ــی 36 س ــقوط جوان ــر س ــد؛ خب ــرار ش برق
ــی  ــه یــک کــد عملیات ــه دره اعــالم و بالفاصل ب
از پایــگاه خلیل شــهر بهشــهر بــه محــل حادثــه 
ــود  ــزی ب ــه ج ــار، منطق ــتای رودب ــه در روس ک

ــه دلیــل ســقوط  ،اعــزام شــد. و مصــدوم کــه ب
ــیب های  ــار آس ــری دچ ــدود 7 مت ــاع ح از ارتف
متعــدد در اندام هــا شــده بــود، بــه بیمارســتان 
اشــک پور  می شــود.  داده  انتقــال  بهشــهر 

افــزود: در ایــن عملیــات بــه علــت ســخت 
گــذر بــودن منطقــه؛ بــرای حمــل مصــدوم 
و  شــد.  اســتفاده  تراکتــور  از  آمبوالنــس  تــا 
بــا وجــود یــک ســاعت پیــاده روی و شــرایط 
در ســه  ایــن عملیــات  نامناســب مصــدوم؛ 

ســاعت انجــام شــد. 
ماموریــت  ایــن  عملیاتــی  تکنســین های 

می گوینــد؟ چــه 
تکنســین هایی  از  یکــی  عابدینــی  علــی 
اعــزام  شــده  ایــن عملیــات  بــه  اســت کــه 
امدادرســانی  چگونگــی  دربــاره  وی  اســت. 
ــدود  ــد: ح ــدوم می گوی ــن مص ــه ای ــس ب اورژان

ســاعت 9 بــود کــه عملیــات بــه مــا اعــالم 
شــد؛ فاصلــه مــا بــا محــل حادثــه 38 کیلومتــر 
ــاس  ــدوم تم ــان مص ــا همراه ــیر ب ــود. در مس ب
ــاره وضعیــت او و منطقــه ای کــه  گرفتیــم و درب

در آنجــا بــود اطالعاتــی را دریافــت کردیــم. 
بــا توجــه بــه اینکــه جــاده کوهســتانی و فقــط 
مقــداری از آن آســفالت بــود و آمبوالنــس تنهــا 
ــد؛  ــی کن ــی را ط ــافت کوتاه ــت مس می توانس
از آن هــا خواســتیم بــرای رفتــن بــه محــل 
ــری  ــت کمت ــا وق ــد ت ــاده کنن ــور آم ــک تراکت ی
ــا اورژانــس تمــاس  تلــف شــود. از فــردی کــه ب
گرفتــه بــود وضعیــت مصــدوم را پرســیده و 
تمــام وســایلی را کــه الزم داشــتیم را برداشــته 
ــه  ــی ک ــم. از محل ــل کردی ــور منتق ــه تراکت و ب
ــک  ــدود ی ــا دره ح ــد ت ــف ش ــس متوق آمبوالن
ــتا  ــی روس ــبختانه اهال ــود و خوش ــاعت راه ب س
بــه کمکمــان آمدنــد و باالخــره بعــد از اقدامــات 
ــه  ــم ب ــرای مصــدوم انجــام دادی ــه ای کــه ب اولی
بیمارســتان منتقــل شــد. عابدینــی می گویــد: 
ــد  ــه بعی ــود ک ــم ب ــچ و خ ــر پی ــدر پ ــاده آن ق ج
ــت کاری  ــم می توانس ــر ه ــم هالل احم می دان
ــا  ــط ب ــیرها را فق ــه مس ــد و این گون ــام ده انج

موتــور و تراکتــور می شــود رفــت. 
از  دیگــر  یکــی  رضایــی  حســین 
تکنســین هایی اســت کــه در ایــن عملیــات 
ــختی راه  ــی از س ــت. رضای ــته اس ــور داش حض
ــد  ــد و تأکی ــات می گوی ــرو و امکان ــود نی و کمب
می کنــد اگــر مردمــان روســتا بــرای انتقــال 
ــم  ــد؛ ه ــده بودن ــا نیام ــک م ــه کم ــدوم ب مص
ســختی عملیــات بیشــتر می شــد و هــم زمــان 
می گویــد:  وی  می کشــید.  طــول  بیشــتری 
چــون  و  داشــت؛  شــدیدی  درد  مصــدوم 
ــم  ــا ه ــچ و خم ه ــود؛ پی ــار ب ــدون ب ــور ب تراکت

بــود.  افــزون کــرده  را  دردش 
ســاری شــهری پــر از کوه هــای مرتفــع و 

دره هــای عمیــق 
ــس  ــز اورژان ــی مرک ــط عموم ــک پور رواب اش
کــه  امکاناتــی  خصــوص  در  مازنــدران 
این گونــه  بــرای  مرکــز  ایــن  آمبوالنس هــای 
می گویــد:  دارنــد  اختیــار  در  عملیات هــا 
اورژانــس تنهــا یــک ســری امکانــات اولیــه 
را دارد؛ وســایلی مثــل چکمــه و یــا طنــاب 
وجــود  آمبوالنس هــا  همــه  در  معمــوال  کــه 
بــه  کارهــا  نــوع  ایــن  همیشــه  چــون  دارد. 
ــس  ــت، در اورژان ــوده اس ــر ب ــده هالل احم عه
وجــود  کار  ایــن  بــرای  حرفــه ای  تجهیــزات 

نــدارد. 
بن بست های همیشگی اورژانس 

ــرادر مصــدوم می گویــد وضعیــت منطقــه  ب
آن قــدر بــد بــود کــه مــا اصــال فکــر نمی کردیــم 
کــه اورژانــس آنجــا حضــور پیــدا کنــد. البتــه 
ــص  ــط مخت ــی فق ــن عملیات های ــام چنی انج
اورژانــس ســاری نیســت بلکــه اتفاقات مشــابه 
و گاهــی ســخت تر از ایــن مــورد هــم بــرای 
دیگــر مراکــز پیــش آمــده اســت. و امــا نکتــه 
مهــم ایــن اســت کــه همیشــه یــک ســؤال 
بی جــواب در این گونــه مــوارد وجــود دارد؟ 
آن هــم اینکــه چــرا مراکــز اورژانــس نبایــد 
ــند؟  ــرفته باش ــل و پیش ــزات کام دارای تجهی
می شــود؛  تعریــف  وظیفــه ای  وقتــی  چــرا 
خیلــی  و  نمی شــود؟  تهیــه  آن  ملزومــات 
کوچه هــای  شــبیه  کــه  دیگــر  چراهــای 

می ماننــد... بن بســت 
ــه رانندگــی در  در پــی وقــوع یــک فقــره حادث
شهرســتان دهاقــان، مصدومــان ایــن حادثــه 
ــای  ــگاه فوریت ه ــل پای ــری در مح ــب بن ــا نص ب
ــس  ــان اورژان ــتان، از کارکن ــن شهرس ــکی ای پزش

ــد. ــر کردن ــگاه تقدی ــن پای ای
حــوادث  مدیریــت  مرکــز  عمومــی  روابــط 
در  اصفهــان  اســتان  پزشــکی  فوریت هــای  و 
تشــریح ایــن حادثــه گفــت: در روز جمعــه 15 
مــرداد مــاه، در یکــی از خیابان هــای شهرســتان 
دهاقــان حادثــه ی رانندگــی میــان یــک دســتگاه 
خــودروی پرایــد و یــک موتورســیکلت رخ داد کــه 
در جریــان ایــن تصــادف، زن و شــوهری جــوان، 
ــای  ــر و اندام ه ــه س ــدد ب ــیب های متع ــار آس دچ
خــود شــدند. ایــن تصــادف در ســاعت 12 و 
اعــالم  از  پــس  کــه  بــود  داده  رخ  دقیقــه   30
ــکی  ــای پزش ــه فوریت ه ــه ب ــن حادث ــزارش ای گ
اصفهــان، بالفاصلــه یــک دســتگاه آمبوالنــس بــا 
دو تکنســین بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند کــه 
بعــد از ســه دقیقــه بــر بالیــن مصدومــان حاضــر 
ــه  ــی اولی ــات درمان ــه خدم ــد از ارائ ــدند؛ و بع ش
بــه آن هــا از جملــه پانســمان و آتل گــذاری، زوج 
جــوان را بــه بیمارســتان »شــهدای دهاقــان« 

ــد. ــل کردن منتق
امــور  مســئول  پورمحمــدی،  غالمرضــا 
پایگاه هــای شهرســتان دهاقــان گفــت: خانــواده 

از حصــول بهبــودی مصدومــان  پــس  زینلــی 
ــه دلیــل ســرعت عمــل و حســن انجــام  شــان، ب
ــه  ــان ب ــتان دهاق ــس شهرس ــان اورژان کار کارکن
ــل  ــری در مقاب ــب بن ــا نص ــوش ب ــورت خودج ص
پایــگاه شــماره یــک شــهری شهرســتان دهاقــان، 
ایــن واحــد فوریت هــای پزشــکی  از کارکنــان 
آقایــان غالمرضــا پورمحمــدی و یعقــوب خلیلــی 

ــد. ــکر نمودن ــر و تش تقدی
شهرســتان  پایگاه هــای  امــور  مســئول 
تفــاوت  مأموریــت  ایــن  گفــت:  دهاقــان 
مــا  مأموریت هــای  ســایر  بــا  چندانــی 
ــایر  ــد س ــات مانن ــن عملی ــام ای ــت و انج نداش
آن  بــا  همیشــه  کــه  بــود  عملیات هایــی 
ــدون  ــان ب ــواده مصدوم ــم. خان ــه بوده ای مواج
ــان  ــس 115 دهاق ــای اورژان ــه نیروه ــالع ب اط
و بــه صــورت داوطلبانــه در پــی تقدیــر ویــژه 
بعــد  بودنــد.  اورژانــس دهاقــان  از کارکنــان 
از انجــام مأموریــت و انتقــال مصدومــان بــه 
صــورت  بــه  آن هــا  خانــواده  بیمارســتان، 
شــفاهی از مــا تشــکر کردنــد امــا چنــد روز بعــد 

از انجــام مأموریــت، خانــواده مصدومــان بــه 
دلیــل رضایــت باالیــی کــه از عملکــرد نیروهــای 
ــگاه  ــل پای ــری را در مقاب ــتند بن ــس داش اورژان
شــماره یــک شــهری شهرســتان دهاقــان نصــب 
تشــکر  تکنســین ها  زحمــات  از  تــا  کردنــد 
کننــد. البتــه مــا انتظــاری از خانــواده بیمــاران 
ــی  ــل لطف ــه دلی ــی ب ــواده زینل ــا خان ــم ام نداری
کــه داشــتند بــر خــود الزم دیدنــد کــه بــه دلیــل 
و درمــان  اورژانــس  ســرعت عمــل کارکنــان 

مصدومیــن بــه ایــن طریــق تشــکر کننــد.
غالمرضــا پورمحمــدی در بیــان مشــک      الت 
ــی  ــم خدمات ــت: علی رغ ــس گف ــای اورژان نیروه
کــه کارکنــان اورژانــس صادقانــه و خالصانــه ارائــه 
می دهنــد متأســفانه گاهــی مــورد بی توجهــی 
ــه  ــی ک ــال در حال ــد. مث ــرار می گیرن ــئولین ق مس
قانــون ارتقــا بهــره وری بــرای تمــام کارکنــان 
درمــان  و  بهداشــت  کارکنــان  و  پیراپزشــکی 
اجــرا شــده اســت؛ امــا زمــان تصویــب ایــن 
ــد و  ــم افتاده ان ــس از قل ــای اورژان ــون، نیروه قان
همچنــان از مزایــای ایــن قانــون بــی بهــره مانــده 

ــد. البتــه اخیــرا ایــن قانــون در هیئــت دولــت  ان
ــه  ــم ب ــه امیدواری ــت ک ــیده اس ــب رس ــه تصوی ب
ــرای نیروهــای  ــون ب نتیجــه برســد. اگــر ایــن قان
مشــکالت  از  برخــی  شــود  اعمــال  اورژانــس 
ــاعت کاری  ــود. س ــل می ش ــس ح ــش اورژان بخ
معمــول  حــد  از  بیشــتر  اورژانــس  نیروهــای 
اســت و حجــم کار نیروهــای اورژانــس بســیار 
ــه دلیــل کمبــود  ســنگین اســت کــه متأســفانه ب
بــه اضافــه کاری هــای  نیــرو، گاهــی مجبــور 
ســنگین هــم هســتیم کــه بــا اعمــال ایــن قانــون 
بخشــی از ایــن مشــکالت حــل می شــود. البتــه 
انســانی،  نیــروی  کمبــود  دلیــل  اصلی تریــن 
عــدم مدیریــت چــارت اســتخدامی اورژانــس 
115 در بعضــی شهرســتان ها از جملــه دهاقــان 

ــت. اس
وی در پایــان ادامــه داد: پاییــن بــودن حقــوق 
ــواردی  ــر م ــس از دیگ ــای اورژان ــای نیروه و مزای
اســت کــه موجــب نارضایتــی ایــن قشــر خــدوم 
شــده اســت. عــدم پرداخــت کارانــه و اضافــه 
کاری کارکنــان، از جملــه مــواردی اســت کــه 
ــه  ــرار گرفت ــس ق ــان اورژان ــراض کارکن ــورد اعت م
اســت و امیدواریــم بــا توجــه ویــژه مســئولین 
ــالمت و  ــدم س ــط مق ــوان خ ــه عن ــس ب ــه اورژان ب
ــن  ــه ای ــه، ب ــان جامع ــت و درم ــانی بهداش پیش

ــود. ــیدگی ش ــکالت رس مش

مصدومان حادثه رانندگی در دهاقان
 از ناجیان خود تقدیر کردند

تراکتور به یاری تکنسین های اورژانس ساری رسید!
امدادرسانی نفس گیر اورژانس ساری به مصدومی 36 ساله در اثر سقوط در دره 
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در  کــه  موفقــی  زایمان هــای  میــان  در 
بیمارســتانی  پیــش  اورژانــس  آمبوالنس هــای 
انجــام می شــود؛ گاهــی در شــرایطی ویــژه و 
خــاص اتفاقاتــی بــه وقــوع می پیونــدد کــه باعــث 
ــود  ــدگار ش ــین ها مان ــر تکنس ــود در خاط می ش
و خاطره هایــی خــوش را برایشــان رقــم بزنــد. 
مثــل تولــد ســه قلوهــا بــر فــراز آســمان اصفهان، 
تولدهایــی کــه در شــرایط  و   پرایــد  تولــد در 

ســخت انجــام می شــود.
ــتند  ــی هس ــر دوقلوهای ــر و علی اصغ علی اکب
کــه دو ســال قبــل در آمبوالنــس مرکــز اورژانــس 
رفســنجان و در حیــن انتقــال مادر به بیمارســتان 
دوقلوهایــی  تنهــا  آن هــا  آمده انــد.  دنیــا  بــه 
ــا  ــه دنی ــنجان ب ــس رفس ــه در آمبوالن ــتند ک هس
آمده انــد و بــرای همیــن در ذهــن تکنســین ها و 
کارکنــان اورژانــس رفســنجان مانــدگار شــده اند؛ 
و آن هــا را بــا تمــام مشــکالتی کــه در مسیرشــان 
ــد یک ســالگی و دو  ــه شــرکت در تول داشــته اند ب

ســالگی دوقلوهــا کشــانده اســت.
یک آمبوالنس و دو تولد

ســید محســن مرتضــوی رئیــس مرکــز مدیریت 
رفســنجان  پزشــکی  فوریت هــای  و  حــوادث 
شــهریور   13 شــامگاه   12 ســاعت  گفــت: 
ــادر  ــه م ــک ب ــت کم ــه درخواس ــود ک ــال 93 ب س
ــار  ــه دچ ــروم ک ــه ای مح ــاکن در محل ــاردار س ب
مشــکل شــده بــود بــه مرکــز پیــام اورژانــس ۱۱۵ 
رفســنجان اعــالم و بالفاصلــه یــک کــد عملیاتــی 
ــه محــل مــورد نظــر اعــزام  ــاد ب ــگاه هرمزآب از پای
شــد. بیمــار کــه یــک خانــم جــوان بــود دردهــای 
ــرای  ــه ب ــی ک ــود و زمان ــده ب ــاز ش ــش آغ زایمان
اعــزام بــه بیمارســتان بــه آمبوالنــس انتقــال داده 
ــک  ــا کم ــید و ب ــوزاد فرارس ــد ن ــان تول ــد؛ زم ش
تکنســین ها دوقلوهــا بــه دنیــا آمدنــد؛ و ســپس 
مــادر و فرزندانــش بــا وضعیــت طبیعــی بــه 

ــدند. ــل ش ــتان منتق بیمارس
کــه  موفقــی  زایمان هــای  خصــوص  در  وی 
اورژانــس  پایگاه هــای  تکنســین های  توســط 
رفســنجان انجام شــده اســت اظهــار داشــت: در 
ســال 94 مــا 10 مــورد زایمــان موفــق داشــته ایم 
کــه یــک مــورد از آن هــا در خانــه بــوده و 9 مــورد 
دیگــر در آمبوالنــس انجــام شــده اســت؛ و در 
ســال 95 تاکنــون هــم، پنــج مــورد زایمــان موفــق 
توســط تکنســین ها انجــام شــده کــه چهــار 
ــه بــوده  مــورد در آمبوالنــس و یــک مــورد در خان
ــش  ــس پی ــا در اورژان ــد دوقلوه ــا تول ــت؛ ام اس
ــکالت و  ــه مش ــه اینک ــه ب ــا توج ــتانی؛ ب بیمارس
جــزء  دارد؛  را  خــودش  خــاص  ســختی هایی 
ــت در  ــن اس ــه ممک ــت ک ــتثنائی اس ــوارد اس م
آمبوالنــس بــه وقــوع بپیونــدد؛ و همیــن اهمیــت 
ــت. ــرده اس ــدان ک ــا دوچن ــرای م ــه را ب ــن قضی ای

پایــگاه  در  دوقلوهــا  حضــور  بــه  مرتضــوی 
اورژانــس هم زمــان بــا ســالگرد دوســالگی شــان 
نیــز اشــاره کــرده و گفــت: چــون تولــد دوقلوهــا 
ــم  ــود تصمی ــا ب ــز م ــژه در مرک ــوارد وی ــی از م یک
گرفتــه شــده کــه هــر ســال تکنســین ها بــه 
دیــدار دوقلوهــا برونــد؛ کــه هــم ســال گذشــته و 

ــد. ــات کردن ــا را مالق ــال دوقلوه ــم امس ه
مروری بر خاطره آن شب گرم تابستانی

ــرکت  ــات ش ــن عملی ــه در ای ــین هایی ک تکنس

رضــا  و  غالم حســینی  مجتبــی  داشــتند؛ 
جعفــری بودنــد. آن هــا می گوینــد ســال اول کــه 
بــه دیــدار دوقلوهــا رفتیــم دیگــر قــرار نبــود آن هــا 
را ببینیــم؛ امــا دســت سرنوشــت چیــز دیگــری را 
ــانی  ــا کار آس ــاره آن ه ــدار دوب ــه دی ــم زد. البت رق
نبــود. بــه خاطــر شــرایط کاری متغیــر پــدر 
بچه هــا، پیــدا کــردن آن هــا کار ســاده و راحتــی 
ــار  ــن ب ــال چندی ــک س ــول ی ــا در ط ــود و آن ه نب
ــود در  ــرار ب ــاال ق ــد و ح ــکان داده بودن ــر م تغیی
ــم. ــا بروی ــاره آن ه ــات دوب ــه مالق ــر ب ــافتی دورت مس

رضــا جعفــری بــا اینکــه دو ســال از شــب 
ــی  ــه خوب ــز را ب ــه چی ــته هم ــا گذش ــد بچه ه تول
بــه یــاد دارد. او می گویــد: ســاعت 12 شــب 
ــه مــا اعــالم مأموریــت شــد. آن هــا در  ــود کــه ب ب
یکــی از مناطــق محــروم و فقیرنشــین رفســنجان 
ــوان و در  ــادری ج ــار م ــد. بیم ــی می کردن زندگ
ــر  ــدر فقی ــود و آن ق ــش ب ــان پنجم ــتانه زایم آس
بودنــد کــه حتــی بــه ســونوگرافی مراجعــه نکــرده 
ــا  ــت. م ــان دوقلوس ــه فرزندش ــتند ک و نمی دانس
قبــال در یــک سالگی شــان آن هــا را دیــده بودیــم 
امــا قــرار بــر ایــن شــد کــه ایــن اتفــاق هــر ســال 
بیفتــد و بنــا شــد همــکارم غالم حســینی آدرس 

ــد. ــدا کن ــان را پی جدیدش
دیــداری  بــرای  هفتــه ای  یــک  جســتجوی 

دوبــاره
مجتبــی غــالم حســینی هــم مثــل همــکارش 
آن روز را خــوب بــه خاطــر دارد و در ایــن بــاره 
ــیدیم؛  ــل رس ــه مح ــا ب ــه م ــی ک ــد: وقت می گوی
درد زایمــان شــروع شــده بــود، مــادر را بــه داخــل 
ــتان  ــه بیمارس ــه ب ــم ک ــل کردی ــس منتق آمبوالن
ــوزاد اول  ــد و ن ــروع ش ــان ش ــی زایم ــانیم ول برس
بــه دنیــا آمــد. 20 دقیقــه طــول کشــید تــا نــوزاد 
دوم بــه دنیــا بیاییــد. البتــه مــا منتظــر نــوزاد دوم 
نبودیــم؛ چــون اصــال نمی دانســتیم. ایــن ماجــرا 
ــنجان  ــس رفس ــادر در اورژان ــات ن ــی از اتفاق یک
ــن  ــود. بنابرای ــب ب ــی جال ــا خیل ــرای م ــود و ب ب
وقتــی بــه دو ســالگی بچه هــا نزدیــک شــدیم قرار 
شــد کــه هــر ســال بــه دیدنشــان برویــم. وقتــی 
بــه خانه شــان رفتــم متوجــه شــدم کــه نقــل 
ــایه ها  ــد را از همس ــد؛ آدرس جدی ــکان کرده ان م
ــه  ــک هفت ــد. ی ــم نبودن ــا ه ــا آنج ــیدم؛ ام پرس
تمــام بــه دنبــال آدرسشــان می گشــتم و آن هــا در 
ــار نقــل مــکان کــرده بودنــد  ایــن مــدت چهــار ب
امــا باالخــره آن هــا را پیــدا کردیــم. مادرشــان 
خیلــی خوشــحال و متعجــب بــود از اینکــه مــا را 
ــا در  ــدر دوقلوه ــون پ ــد. آن روز چ ــاره می دی دوب
ــگاه  ــه پای ــرار شــد آن هــا عصــر ب ــود؛ ق منــزل نب
ــند.  ــا باش ــان م ــاعتی را مهم ــد و دو س ــا بیاین م
روز بعــد بــه خانــه آن هــا رفتیــم و بــا هــم عکــس 
یــادگاری گرفتیــم. اتفــاق جالبــی کــه آنجــا 
ــود.  ــا ب ــع م ــایه ها در جم ــور همس ــاد؛ حض افت
آن هــا بــرای اولیــن بــار می دیدنــد کــه اورژانــس 

ــت. ــار آمده اس ــردن بیم ــر از ب ــرای کاری غی ب
کــه  کارهایــی  و  هســت  کــه  مشــکالتی 

داد انجــام  می شــود 
فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز 
پزشــکی رفســنجان؛ دارای 21 پایــگاه اســت کــه 
ســه پایــگاه آن شــهری و مابقــی آن هــا جــاده ای 
هســتند. و 110 نفــر نیــرو در آن  مشــغول بــه 

خدمت انــد. 
ــنجان  ــس رفس ــز اورژان ــس مرک ــوی رئی مرتض
ــه  ــی ک ــکالت و محدودیت های ــا مش ــه ب در رابط
در ایــن مرکــز بــرای زایمــان در آمبوالنــس وجــود 
در  کــه  زایمان هایــی  میانگیــن  گفــت:  دارد 
پایگاه هــای مــا انجــام می شــود؛ 1/2 در مــاه 
اســت و تمامــی ایــن زایمان هــا موفــق بــوده 
ــز  ــه دار نی ــی و ریش ــکالت اساس ــا مش ــت. ام اس
از جملــه: محدودیت هایــی کــه  وجــود دارد؛ 
ــا  ــه م ــی کل جامع ــاختار فرهنگ ــته از س برخاس
اســت. و ایــن باعــث بــه وجــود آمــدن مشــکالت 
متعــددی در زمینــه امدادرســانی در این گونــه 
ــاز  ــورد نی ــزات م ــود تجهی ــود. کمب ــوارد می ش م
در آمبوالنس هــا؛ تجهیزاتــی کــه بســیار ضــروری 

ــت.  ــم اس ــکالت مه ــر مش ــز از دیگ ــتند نی هس
وی در ادامــه اظهــار داشــت: از جملــه مواردی 
کــه نبایــد فرامــوش کــرد؛ بحــث تداخــل کاری با 
ــی  ــن یک ــت. و ای ــان اس ــان و زایم ــتان زن بیمارس
از معضــالت جــدی ماســت. آن هــا معمــوال نظــر 
مســاعدی دربــاره زایمــان در آمبوالنــس ندارنــد و 
همیــن باعــث می شــود راه تعامــل و همــکاری بــا 

هــم در این گونــه مــوارد بســته شــود.
معتقــد  رفســنجان  اورژانــس  مرکــز  رئیــس 
اســت؛ بعضــی از ایــن مشــکالت یــا قابــل حــل 
نیســتند و یــا بــه ســختی امــکان حــل شــدن آن 
وجــود دارد و بــرای برطــرف شــدنش بــه گذشــت 
ــود  ــال نمی ش ــت. مث ــاج اس ــادی احتی ــان زی زم
ــا  ــر داد ام ــی تغیی ــه راحت ــی را ب ــاختار فرهنگ س
ــان  ــی زن ــز درمان ــس و مراک ــن اورژان ــوان بی می ت
ــا در  ــرد ت ــاد ک ــکاری ایج ــل و هم ــان تعام و زایم
ــه مأموریت هــا نیروی هــای مامــا حضــور  این گون
داشــته باشــند. البتــه ایــن مشــکالت فقــط 
مخصــوص مرکــز اورژانــس رفســنجان نیســت 
و تمامــی مراکــز بــا این گونــه مســائل درگیــر 

ــتند.  هس
ســید محمــد ســیدباقری مدیــر روابــط عمومی 
مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی رفســنجان 
به هیــچ  خانواده هــا  می گویــد:  این بــاره  در 
این گونــه  در  مــرد  نیروهــای  حضــور  از  وجــه 
عملیات هــا راضــی نیســتند؛ و حتــی گاهــی 
مواقــع ابتــدا می پرســند کــه آیــا تکنســین خانــم 
اســت؟ و بــا شــنیدن جــواب منفــی مــا منصــرف 
می شــوند و اقــدام بــه انتقــال بیمارشــان بــا 
ــیدباقری  ــد. س ــود می کنن ــخصی خ ــین ش ماش
ــص  ــکل مخت ــن مش ــه ای ــزود: البت ــه اف در ادام
خانواده هــا نیســت؛ گاهــی نشــریات هــم بــا 
انتشــار این گونــه اخبــار مخالفــت می کننــد و آن 
را بــر خــالف عــرف جامعــه می داننــد. و گاهــی 
تهیــه  اجــازه  هــم  خانواده هــا  خــود  اوقــات 

ــد. ــا نمی دهن ــه م ــس را ب ــزارش و عک گ
تمــام  از  گذشــته  آمبوالنــس  در  زایمــان 
آن  بــا  کــه  مخالفت هایــی  و  محدودیت هــا 
کارهــای  از  یکــی  جــزء  اکنــون  دارد؛  وجــود 
یــک  و  اســت.  شــده  تکنســین ها  ثابــت 
مســئله  ضــرب العجــل اســت؛ بدیــن معنــا 
کــه نمی تــوان از وقــوع آن پیشــگیری کــرد. 
بنابرایــن بــه نظــر می رســد بــرای رفــع مشــکالت 
و محدودیت هایــش بایــد برنامه ریزهــای دقیــق و 

داد. انجــام  منســجمی 

روی خط دیسپچگزارش

سوما  ارشــدی کارشــناس پرســتاری و کارشناســی 
ارشــد روان شناســی عمومی، متولد ســال 1365 ســنندج 
ــد.  ــور می باش ــرب کش ــیری غ ــهر سردس ــاکن آن ش و س
وی کــه حــال شــش ســال اســت در فوریت هــای پزشــکی 
ســنندج مشــغول بــه خدمــت اســت دو ســال طــرح خــود 
ــال  ــده و از س ــگالن گذران ــهدا« ده ــتان »ش را در بیمارس
90 بــا شــرکت در آزمونــی وارد اورژانــس شــده و به عنــوان 
ــنندج در  ــکی س ــای پزش ــام فوریت ه ــز پی ــت مرک سرپرس
ــه  ــودش عالق ــه خ ــه گفت ــه ب ــت. او ک ــت اس ــال فعالی ح
وافــری بــه پرســتاری و مشــاغل مرتبــط بیمارســتانی دارد 
و حاضــر نیســت کار فعلــی خــود را بــا هیــچ شــغلی عوض 
کنــد. بــه دلیــل کمبــود نیــرو سرپرســتی دو بخــش مرکــز 
پیــام و مرکــز عملیــات بحــران ســنندج را بــه عهــده دارد. 
ــت  ــه صحب ــتان ب ــرکار کردس ــوی پ ــن بان ــا ای ــاعتی را ب س

ــد: ــر می خوانی ــرح آن را در زی ــه ش ــته ایم ک نشس
یک یــک پنــج: از روز اول کاری تــان و حســی کــه 

داشــتید بگوییــد.
ــط  ــدم محی ــپچ ش ــای دیس ــی وارد فض ــدی: وقت ارش
ــود و هیــچ آشــنایی  ــه ب ــرای مــن خیلــی غریــب و بیگان ب
ــودم و  ــده ب ــتاری خوان ــته پرس ــن رش ــون م ــتم. چ نداش
نســبت بــه واحــد 115 اطــالع و آگاهــی نداشــتم. روز 
ــی  ــیم ها و مکالمه های ــدای بی س ــدم ص ــه وارد ش ــی ک اول
ــدل می شــد  ــی کــه ردوب کــه صــورت می گرفــت و کدهای
ــا  ــود. تقریب ــرده ب ــیم ک ــن ترس ــرای م ــی را ب ــای غریب فض
چندهفتــه ای طــول کشــید تــا توانســتم بــا محیــط کاری 
جدیــد کنــار بیایــم؛ کــه البتــه در ایــن مــورد آموزش هایــی 
کــه داده شــد بســیار تأثیرگــذار و دارای اهمیــت فراوانــی 

بــود.
ــان در  ــال فعالیتت ــد س ــول چن ــج: در ط ــک پن یک ی

کــدام بخش هــای اورژانــس بیشــتر خدمــت کردیــد؟
ارشــدی: در مرکــز پیــام و EOC بیشــتر فعالیــت کــردم 
ــانی و  ــت و اطالع رس ــتاد هدای ــم در س ــالی ه ــد س و چن
ــه  ــام را ب ــز پی ــا مرک ــودم؛ ام ــان ب ــور درم ــه ام ــیدگی ب رس
همــه بخش هــا ترجیــح می دهــم چــون افــرادی کــه 
ــا  ــرای آن ه ــکلی ب ــد مش ــاس می گیرن ــد تم ــن واح ــا ای ب
ــی  ــا دسترس ــز م ــری ج ــس دیگ ــه هیچ ک ــده و ب پیش آم
ندارنــد و تمــام امیدشــان بعــد از خــدا بــه ماســت. کمــک 
کــردن بــه انســان ها در مواقــع ســخت زندگی شــان بســیار 

لذت بخــش اســت.
یک یــک پنــج: اســترس هایی کــه در محیــط کار 

تجربــه می کنیــد اذیــت کننــده نیســت؟
ــی  ــترس و هیجان های ــروع کار اس ــل ش ــدی: اوای ارش
ــل  ــی غیرقابل تحم ــده و حت ــت کنن ــد اذی ــه وارد می ش ک
بــود؛ امــا به مرورزمــان بــا بــاال رفتــن تجربــه کم کــم 
ــم  ــی ه ــده روان شناس ــه بن ــوص اینک ــد. بخص ــادی ش ع
خوانــدم و راه هــای غلبــه بــر اســترس را می دانــم. بــه نظرم 
ــای  ــد، راه ه ــن واح ــا در ای ــکاران م ــه هم ــت هم الزم اس
کنتــرل هیجــان را یــاد بگیرنــد. چــون افــرادی کــه تمــاس 
ــا  ــتند و گاه ــی هس ــرار و عصبان ــی بی ق ــد خیل می گیرن
ممکــن اســت پرخاشــگری هــم داشــته باشــند، اگــر مــا 
هــم در صحبــت کــردن بــا آن هــا مضطــرب شــویم دیگــر 

ــم. ــان کنی ــم کمکش نمی توانی
یک یک پنج: از مشکالت مرکز پیام بگوئید.

نیــرو  مــا کمبــود  اصلی تریــن مشــکل  ارشــدی: 

ــئله  ــن مس ــه زودی ای ــد ب ــول داده ان ــه ق ــه البت ــت ک اس
ــت  ــی اس ــای تلفن ــر مزاحمت ه ــورد دیگ ــود. م ــل ش ح
ــه  ــا ب ــراً   بچه ه ــه اکث ــت. البت ــده اس ــیار آزاردهن ــه بس ک
دلیــل ناآگاهــی خــط 115 را اشــغال می کننــد و مــا هــم 
وقتــی متوجــه می شــویم بچه هــا هســتند گوشــی را قطع 
می کنیــم. اگــر سیســتم اتوماســیون راه انــدازی شــود 
آدرس و محــل تماس گیرنــده مشــخص و کار مــا راحت تــر 
ــه  ــدوم ک ــان مص ــات اطرافی ــی اوق ــون گاه ــود. چ می ش
تمــاس می گیرنــد بــه دلیــل اضطــراب زیــادی کــه دارنــد 
نمی تواننــد به طــور دقیــق آدرس بدهنــد و حتــی ممکــن 
ــا اشــتباه بدهنــد کــه پیــدا کــردن  اســت آدرس ناقــص ی
آدرس هــا ی ناقــص بــرای نیروهایمــان ســخت می شــود. 
االن مــا هم زمــان بایــد پاســخگوی بی ســیم، مشــاوره 
ــه  ــد هم ــر بای ــک نف ــا ی ــیم و تنه ــت باش ــالم مأموری و اع
ایــن کارهــا را انجــام دهــد کــه طبیعتــا کیفیــت کار پاییــن 
می آیــد ولــی بــا اتوماســیون شــدن سیســتم، تقســیم کار 
ــت  ــع کیفی ــر و به تب ــا تخصصی ت ــه و کاره ــورت گرفت ص

ــر خواهــد رفــت. باالت
ــط  ــه در محی ــره ای ک ــن خاط ــج: تلخ تری ــک پن یک ی
کار تجربــه کردیــد و در ذهنتــان مانــدگار شــده چیســت؟

ارشــدی: مأموریت هایــی کــه بــرای نیروهایمــان اتفاق 
ــن  ــوند تلخ تری ــیب می ش ــار آس ــد و دچ ــواری می افت ناگ
مأموریت هــای ماســت؛ امــا به طــور خــاص بایــد بگویــم: 
دریکــی از مأموریت هایــی کــه در بهمن مــاه 94 اعــالم 
شــد، برخــورد یــک دســتگاه تانکــر نفت کش بــا دو خــودرو 
ــر  ــادف اول تانک ــود. در تص ــد ب ــارس و پرای ــژو پ ــواری پ س
نفت کــش و پــژو بــه هــم اصابــت کــرده بودنــد و نفت کــش 
بعــد از تصــادف منفجرشــده  و باعــث شــده بــود پرایــد و 
رهگذرانــی کــه هیــچ نقشــی در ایــن تصــادف نداشــتند 
آســیب ببیننــد، ازجملــه یکــی از همــکاران مــا کــه بــرای 
کمــک به مصدومــان رفتــه بودند دچار ســوختگی شــده و 
فــوت کردنــد. ایــن حادثــه که 5 کشــته و 6 مصدوم داشــت 
تلخ تریــن خاطــره ای اســت کــه از ایــن ســال ها در ذهنــم 

مانــده اســت.
ــادآوری آن  ــه ی ــره ای ک ــن خاط ــج: بهتری ــک پن یک ی

هنــوز برایتــان شــیرین اســت؟
کــه  شــرح حالی  بــا  توجــه  بــا  مــا  ارشــدی: 
تماس گیرنــده می دهــد آمبوالنــس اعــزام می کنیــم. 
یک بــار آقایــی تمــاس گرفتــه بــود و گفــت بیمارشــان درد 
ــرای  ــن ب ــدارد. م ــری ن ــکل دیگ ــچ مش ــده دارد و هی مع
راهنمایــی او خیلــی فکــر کــردم کــه بــرای درد معــده چــه 
بایــد کــرد. در همیــن حیــن یک لحظــه بــه ذهنــم خطــور 
کــرد کــه شــاید او اشــتباه می کنــد و بیمــار مشــکل قلبــی 
دارد. نیروهــا را کــه اعــزام کــردم متوجــه شــده بودنــد کــه 
فــرد ایســت قلبــی کــرده و او را بــا CPR برگردانــده بودنــد 
و ســپس بــه بیمارســتان انتقــال داده و بــه زندگی برگشــته 
ــرد و  ــوت می ک ــتادم او ف ــس نمی فرس ــر آمبوالن ــود. اگ ب
ــیار  ــان او بس ــات ج ــا نج ــد. ب ــواده ای داغ دار می ش خان

ــردم. ــکر ک ــدا را ش ــدم و خ ــحال ش خوش
ــان ها  ــان انس ــات ج ــرای نج ــالش ب ــج: ت ــک پن یک ی

چــه حســی دارد؟
ارشــدی: وقتــی بیمــاری را از درد یــا مــرگ نجــات 
می دهیــم احســاس می کنــم نتیجــه کارم را دیــده ام. 
ــره آن ــدن ثم ــته و دی ــر نشس ــه ثم ــردی ب ــه ک ــی ک تالش

 لذت بخــش اســت؛ و اگــر نتوانیــم بــرای بیمــار کاری 
کنیــم بــا تمــام ناراحتی هایــی کــه دارد امــا چــون در حــد 

تــوان تــالش کرده ایــم احســاس پشــیمانی نمی کنیــم.
یک یــک پنــج: سرپرســت دیســپچ چــه ویژگی هایــی 

الزم اســت داشــته باشــد؟
ــه  ــرادی ک ــان اف ــد! در می ــرد رازداری باش ــدی: ف ارش
تمــاس می گیرنــد بعضــی شــخصیت های شــاخص و 
سرشــناس شــهر هســتند شــاید راضــی نباشــند دیگــران 
از مشکالتشــان اطــالع پیــدا کننــد. قــدرت همــکاری و 
هماهنگــی باالیــی داشــته باشــد چــون بــه طــور مــداوم 
الزم اســت بــا ســازمان های مختلــف و کارکنــان واحــد 
تصمیم گیــری  قــدرت  دارای  باشــد.  هماهنــگ   115
ــت  ــن اس ــل ممک ــه ای تعل ــد لحظ ــق باش ــریع و دقی س
بــه قیمــت جــان یــک انســان تمــام شــود. در حیــن 
ــد  ــا بتوان ــود ت ــان زده نش ــاتی و هیج ــام کار احساس انج
تماس گیرنــدگان را در کمــال آرامــش راهنمایــی کنــد. 
داشــتن توانایــی ایجــاد اطمینــان خاطــر در بیمــار و 
همراهــان او الزم اســت. همیشــه رعایــت حســن خلــق و 
همــکاری تــوأم باعــزت و احتــرام در برخــورد بــا همراهــان 

ــد. ــته باش ــر داش ــار را مدنظ بیم
یک یــک پنــج: سرپرســتی مرکــز پیام بــرای یــک خانم 

کار سنگینی نیست؟
ارشــدی: بلــه. تقریبــا کار ســخت و ســنگینی اســت. 
ــا  ــا ب ــد ام ــی نبودن ــی راض ــن خیل ــواده م ــل هم خان اوای
گــذر زمــان و آشــنایی بیشــتر بــاکار خطیــر اورژانــس 
همکاری شــان بیشــتر شــد واالن از شــغل بنــده رضایــت 
کامــل دارنــد. بــه نظــرم چــون دقــت خانم هــا باالتــر 
اســت بهتــر می تواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد زیــرا ایــن 

کاربه دقــت زیــادی نیــاز دارد.
ــا همــکاران خــود در سراســر کشــور  یک یــک پنــج: ب

چــه صحبتــی داریــد؟
ارشــدی: ضمــن تشــکر از همــه همــکاران خوبــم 
بــه دلیــل زحمــت و تــالش بی وقفــه ای کــه دارنــد و 
ــد  ــه می گذارن ــان ودل  مای ــه از ج ــه اینک ــی ب ــن آگاه ضم
از آن هــا درخواســت دارم نهایــت همــکاری را بــا بیمــاران 
و خانواده هایشــان داشــته باشــند و همچنیــن استرســی 
کــه در محیــط کار تجربــه می کننــد بــر زندگی شــان تأثیــر 
ــد  ــت و بای ــغلی ماس ــرایط ش ــن ش ــال ای ــذارد به هرح نگ
بتوانیــم مســائل کاری و زندگــی شــخصی را از هم تفکیک 

و مدیریــت کنیــم.
یک یــک پنــج: در پایــان اگــر انتقــاد یــا پیشــنهادی بــه 

مــردم ایــران و مســئولین داریــد بفرمایید.
ــود  ــه خ ــزم ک ــان عزی ــه هم وطن ــبت ب ــدی: نس ارش
را همیشــه خــادم آن هــا میدانــم می گویــم: شــناخت 
خــود را نســبت بــه اورژانــس بیشــتر کننــد و بــا کارکــرد آن 
ــات  ــت و امکان ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــوند. ب ــنا ش ــتر آش بیش
ــای  ــا نیروه ــتری ب ــکاری بیش ــته و هم ــع داش ــا توق از م
ــش  ــم خواه ــئولین ه ــند. از مس ــته باش ــد 115 داش واح
می کنــم نســبت بــه شهرســتان های کوچــک توجــه 
بیشــتری کننــد. امکانــات و حقــوق و مزایــای مــا نســبت 
بــه شــهرهای دیگــر کمتــر اســت درحالی کــه اتفاقــا بایــد 
برعکــس باشــد. چــون بــه علــت پاییــن بــودن اطالعــات 
مــردم، افــراد مشــغول در شهرســتان ها زحمــت بیشــتری 

می کشــند.

نجات جان انسان ها لذت بخش است
گپ و گفتی با بانوی دیسپچر کردستانی

دوقلوهای اورژانسی رفسنجان دو ساله شدند!

ــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی همــدان در خصــوص مزاحمیــن تلفنــی اورژانــس همــدان گفــت: از  حبیــب معصومــی رئیــس مرکــز مدیری
ابتــدای ســال جــاری یــک مزاحــم تلفنــی ۱۰۰۰ مرتبــه بــرای مرکــز اورژانــس همــدان مزاحمــت ایجــاد کــرده کــه وی بــرای صــدور حکــم مجــازات 
بــه مراجــع قضایــی ارجــاع داده شــده اســت. معصومــی در ادامــه بااشــاره بــه اینکــه در یــک مــورد مشــابه نیــز از ابتــدای خــرداد 95 اقــدام بــه ۳۰۰ 
بــار مزاحمــت تلفنــی بــرای مرکــز پیــام کــرده اســت؛ اظهــار داشــت: ایــن مســئله لــزوم برخــورد قانونــی قــوه قضائیــه را مــورد تأکیــد قــرار می دهــد 
چــرا کــه در قوانیــن جمهــوری اســالمی ایــران ســه مــاه حبــس بــرای مزاحمــت قانونــی تدویــن شــده؛ امــا صــدور آن حکــم دادگاهــی را الزم دارد.

دیدار مجدد با دوقلوهایی که دو سال قبل در آمبوالنس اورژانس رفسنجان به دنیا آمدند
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مــا را چــه رســد کــه بــا قلمــی شکســته و بیانــی نارســا 
ــرد  ــه در نب ــاییم ک ــی بگش ــیر مردان ــف ش ــه وص ــان ب زب
آخرالزمانــی حــق و باطــل جــان  بــر کــف دســت گرفتــه 
و بــا اراده ای پوالدیــن در جنــگ بــا اهریمنــان زمــان 

گران بهاتریــن ســرمایه عمــر را هدیــه کردنــد. 
شــهدا و اســرایی کــه در اعتــالی کلمــه حــق 
هراســی بــه دل راه نــداده و مردانــه ایســتادند 
تــا پرچــم حــق در گــذر تاریخــی خــود کمــر 
ــت  ــه مقاوم ــتی ک ــه راس ــد و ب ــرده باش ــم نک خ
بــزرگ مردانــی از خطــه پــارس کــه روزی پیامبــر 
اســالم )ص( زبــان بــه وصــف آن هــا گشــود 
ــی از  ــت. مردان ــرده اس ــگفت زده ک ــی را ش دنیای
جنــس خــاک کــه بــا نگاهــی آســمانی و بــا دلــی 
بــزرگ بــه صبــوری صخره هــای عظیــم کــه مــوج 
ــان را در  حــوادث روزگار هــم نتوانســت آرامــش آن

هــم بشــکند. انســان هایی از تبــار پاکــی و ســالله عشــق 
کــه روزی از ایــن دیــار بــه پــا خواســته و غیــرت ایــران و 
ــر  ــه پی ــان ک ــیدند. آن س ــان کش ــر رخ جهانی ــی را ب ایران
ــان  ــف ش ــر روزی در وص ــی کبی ــق، خمین ــده عش میک
گفــت: »اســرا در چنــگال دژخیمــان خــود ســرود آزادی 
هســتند و احــرار جهــان آنــان را زمزمــه می کننــد«. حــال 
ــم  ــم بگویی ــه می توانی ــی چ ــن مردان ــف چنی ــا در وص م
جــز آن کــه بــا ذکــر نامــی خاطر مشــوش خــود را تســلی 
بخشــیم. در نبــرد نابرابــری که شــیاطین همــه در مقابل 
جبهــه حق صــف بســته بودنــد اورژانــس هم چون ســایر 
ــالمت،  ــدم س ــط مق ــوان خ ــه عن ــه ب ــای جامع بخش ه

دیــن خــود را به ایــران همیشــه ســرافراز اداء کرده و شــیر 
مردانــی از مجموعــه خــود را بــرای اعتــالی نــام ایــران و 
ایرانــی فــدا کــرده اســت.  در آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس، 
ــاد و  ــت ی ــرای گرامیداش ــه ب ــب وظیف ــه حس ــم ب ــا ه م
خاطــر شــهدا ی اورژانــس در جنــگ تحمیلــی قلــم بــه 
دســت شــدیم تــا بــا واژگانــی حقیــر و کوچــک بــه وصــف 

شــان برآییــم.
شــاهپور طلوعــی غیــور مــرد کرمانشــاهی در ســال 
1326 دیــده بــه جهــان گشــود. او بــا تحصیــل در رشــته 
ــال  ــت در س ــم بهداش ــوق دیپل ــدرک ف ــا م ــت و ب بهداش
1359 وارد اورژانــس شــد و یــک ســال در ایــن مجموعــه 

مشــغول بــه خدمــت بــود. او در حالــی کــه در ســال 
ــرزی  ــر م ــه صف ــه منطق ــانی ب ــت امدادرس 1360 جه
اعــزام شــده بــود مــورد اصابــت گلولــه قــرار گرفــت و بــه 

فیــض شــهادت نائــل آمــد.
ــه  ــری از خط ــرد دیگ ــیر م ــان ش ــل هادی ــید جلی س
او  کرمانشــاه اســت کــه ســال 1329 متولــد شــد. 
بــا مــدرک کاردانــی اتــاق عمــل در ســال 1360 وارد 
ــار خــود را در  ــر ب اورژانــس شــد و چهــار ســال از عمــر پ
ایــن مجموعــه خدمت رســانی داشــت و در ســال 1364 
ــارک  ــردم پ ــه م ــانی ب ــغول امدادرس ــه مش ــی ک در حال

مــورد  هواپیمــای دشــمن  توســط  بــود  شــیرین 

اصابــت قــرار گرفــت و بــه شــهادت رســید.
ــال 133۴  ــاه س ــرداد م ــی  در م ــاس هرات ــی عب عل
ــه  ــس را ب ــال 1359 اورژان ــد و س ــد ش ــاد متول در خرم آب
ــت  ــرد و هش ــاب ک ــود انتخ ــت خ ــل خدم ــوان مح عن
ســال در ایــن مجموعــه مشــغول خدمــت بــود تــا 
اینکــه در ســال 1367  کــه بــه عنــوان تکنســین 
فوریت هــای پزشــکی مشــغول عملیــات درمانــی 

ــه شــهادت رســید. ــم ب ــود در جــاده تهران-ق ب
خلیــل برهانیــان تکنســین اصفهانــی کــه 
بــه  دیــده  خمینی شــهر  در   1333 درســال 
ــد کشــیدن، در دوره  ــس از ق ــود. او پ جهــان گش
آموزشــی اورژانــس شــرکت کــرد و ســپس رشــته 
ــرای تحصیــل انتخــاب  فوریت هــای پزشــکی را ب
کــرد و پــس از فارغ التحصیــل شــدن در ســال 
1355 وارد اورژانــس شــد. بــا توجــه بــه نیــاز 
ــوان  ــه عن ــت ب ــه داش ــه ای ک ــل عالق ــه دلی ــا و ب جبهه ه
تکنســین فوریت هــای پزشــکی بــه خــط مقــدم جبهــه 
ــادان–  ــاده آب ــاه 1359 در ج ــد و 19 دی م ــزام ش ــا اع ه
ــرش  ــه س ــاره ب ــش خمپ ــت ترک ــر اصاب ــر اث ــهر ب ماهش

ــد. ــهید ش ش
ــد 1331 در  ــانی متول ــان فروش ــی حاجی ــد عل محم
ــود. دوره  ــان گش ــه جه ــده ب ــان دی ــهر اصفه خمینی ش
کارشناســی در رشــته علــوم و فنــون را بــه پایــان رســاند 
ــد و  ــس ش ــانی در اورژان ــت رس ــغول خدم ــپس مش و س
در بهمــن 1360، بــا ســمت امدادگــر در جــاده آبــادان- 

ماهشــهر بــر اثــر اصابــت گلولــه شــهید شــد.

ــای  ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــر رواب مدی
پزشــکی نیشــابور از واژگونــی  یــک مینی بــوس خبــر داد و گفــت: 
ــک  ــح ی ــه صب ــاعت ۱۰ و ۲۵ دقیق ــاه ، س ــرداد م ــنبه 26 م سه ش
دســتگاه مینی بــوس در 40 کیلومتــری نیشــابور بــه مشــهد 
واژگــون شــد . پــس از تماس بــا اورژانس 115 شهرســتان نیشــابور 
ــید  ــر می رس ــه نظ ــر ب ــن 12 نف ــداد مصدومی ــه، تع ــالم حادث و اع
کــه بــا توجــه بــه بــرآورد اولیــه ســه دســتگاه آمبوالنــس اورژانــس 
ــانی  ــرای خدمت رس ــس  ب ــوس آمبوالن ــتگاه اتوب ــک دس 115 و  ی
بــه آســیب دیــدگان بــه محــل حادثــه اعــزام شــد. بــا اطــالع دقیــق 
آســیب دیــدگان 18 نفــر اعــالم شــدند کــه به منظــور امدادرســانی 
مطلــوب و انتقــال مصدومــان ، از یــک دســتگاه آمبوالنــس متعلــق 
بــه ســازمان هالل احمــر شهرســتان نیشــابور نیــز اســتفاده کردیــم 
ــم« و  ــتان  »حکی ــه بیمارس ــداوا ب ــور م ــه منظ ــدگان ب ــیب دی و آس

بیمارســتان »۲۲ بهمــن« شهرســتان نیشــابور منتقــل شــدند.
مصطفــی افشــار نیــک در تشــریح عملیــات اورژانــس 115 
ــورد  ــل م ــه مح ــه ب ــش دقیق ــد از ش ــس بع ــن آمبوالن ــزود: اولی اف
نظــر رســید  و ضمــن انجــام عملیــات تریــاژ،  مقدمــات عملیــات 
درمانــی دیگــر آمبوالنس هــای اعزامــی را فراهــم کــرده بــود 
ــانی  ــت کمک رس ــالف وق ــدون ات ــس ب ــای اورژان ــایر نیروه ــا س ت
ــه آســیب دیــدگان را داشــته باشــند.  هم زمــان از اورژانــس  الزم ب
هوایــی مشــهد درخواســت کمــک داشــتیم کــه قبــل از تمــاس مــا 
بــه محــل دیگــری اعــزام و مشــغول انجــام مأموریت دیگــری بودند 
و موفــق نشــدیم از امکانــات آن هــا اســتفاده کنیــم. البتــه بــا توجه 
بــه دوره هــای آموزشــی کــه از پیــش بــرای کارکنــان اورژانــس 
نیشــابور برگــزار کــرده بودیــم، یــک تریــاژ مثبــت در صحنــه انجــام 

شــد.
وی گفــت: زمانــی کــه حادثــه بــه اورژانــس 115 نیشــابور 
اعــالم شــد تعــدادی از بیمارســتان ها را آماده بــاش دادیــم تــا 
ــات  ــام اقدام ــی انج ــتان ها آمادگ ــن بیمارس ــس ای ــش اورژان بخ
ــا  ــد ت ــب ش ــاش موج ــن آماده ب ــند و همی ــته باش ــی را داش درمان
پیش بینی هــای الزم از جملــه افزایــش تعــداد تخــت و امکانــات و 
تجهیــزات مــورد نیــاز انجــام شــود تــا مصدومیــن حادثــه بــه موقــع 
تحــت درمــان قــرار گیرنــد. از دیگــر مــوارد مثبــت ایــن عملیــات؛ 
ــه دلیــل هماهنگی هایــی  ــود کــه ب مدیریــت قــوی واحــد EOC ب
کــه بــا بیمارســتان ها انجــام شــده بــود همــکاری بهتــری را شــاهد 

بودیــم.
همچنیــن بــا توجــه بــه ضرورتــی کــه تعریــف شــد بــه ســرعت 
ــکده  ــران دانش ــتاد بح ــر س ــا نظ ــم. ب ــکیل دادی ــاب تش ــم ارزی تی
 22« بیمارســتان های  در  تیــم  ایــن  نیشــابور  پزشــکی  علــوم 
ــد و  ــی کردن ــه را ارزیاب ــده و حادث ــتقر ش ــم« مس ــن« و »حکی بهم
مــوارد اصالحــی را بــا ریاســت اورژانــس هماهنــگ کردنــد کــه در 

ــود. ــر ب ــیار مؤث ــد کار بس ــه رون ــرعت دادن ب س
مهمانان ناخوانده در دل حادثه  

البتــه مشــکالتی هــم ضمــن انجــام مأموریــت بــه وجــود 
ــه  ــود از جمل ــرده ب ــه ک ــختی مواج ــا س ــبرد کار را ب ــه پیش ــد ک آم
اینکــه؛ هم زمــان بــا وقــوع حادثــه، بــرق مرکــز مدیریــت حــوادث 
و فوریت هــای پزشــکی نیشــابور قطــع شــد کــه متأســفانه بــه 
ــتیم  ــبی نداش ــی مناس ــگاه دسترس ــراری پای ــرق اضط ــتم ب سیس
ــراری  ــکان برق ــد و ام ــکل ش ــار مش ــا دچ ــی م ــتم ارتباط و سیس
ــور  ــا همــکاران مــان وجــود نداشــت به طــوری کــه مجب ــاط ب ارتب
ــه  ــازی ب ــای مج ــق فض ــژه را از طری ــوادث وی ــای ح ــدیم فرم ه ش

مراکــز بیمارســتان ها ارســال کنیــم. 
ــه  ــا آن مواج ــا ب ــام مأموریت ه ــه در انج ــکالتی ک ــر مش از دیگ
ــرا  ــت زی ــا اس ــوس آمبوالنس ه ــگام اتوب ــر هن ــزام دی ــتیم اع هس
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــود دارد نمی توانن ــه وج ــکالتی ک ــل مش ــه دلی ب
ــل  ــوند. از دالی ــر ش ــه حاض ــه حادث ــده در صحن ــن ش ــان تعیی زم
عــدم واکنــش ســریع اتوبــوس آمبوالنس هــا، محــدود بــودن 
فضــای فیزیکــی پایگاه هــا اســت. بــه دلیــل عــدم وجــود آشــیانه، 
اتوبــوس آمبوالنــس در بیمارســتان مســتقر اســت و از زمــان اعــالم 
مأموریــت تــا اعــزام، وقــت زیــادی اتــالف می شــود. بــه طــوری کــه 
در مأموریــت اخیــر 23 دقیقــه بعــد از اعــالم مأموریــت، در صحنــه 
ــان  ــیدن زم ــان رس ــه پای ــل ب ــه دلی ــه ب ــدند ک ــر ش ــه حاض حادث
ــرد  ــفانه عملک ــدند و متأس ــانی نش ــه امدادرس ــق ب ــت موف مأموری
مثبتــی در ایــن زمینــه نداشــتند؛ کــه بــه نظــر می رســد بــا 
افزایــش فضــای فیزیکــی پایگاه هــا و ایجــاد ســرپوش ایــن مســئله 

قابــل حــل باشــد.

ســه فرونــد آمبوالنــس هوایــی بــا ظرفیــت ۱۰۲ بیمــار بــرای انجــام عملیــات در شــرایط بحــران از قبیــل ســیل، زلزلــه و آتش ســوزی راه انــدازی 
شــد. ایــن آمبوالنس هــا بــا ســه فرونــد هواپیمــا از جملــه ایلیوشــین، آنتونــف و چلنجــر هــر کــدام بــه ترتیــب بــا ظرفیــت ۸۰، ۲۰ و ۲ تخــت، قابــل 
بهره بــرداری اســت. از خصوصیــات ایــن آمبوالنــس پذیــرش بیمــاران بــا تخــت همــراه و امــکان نصــب سیســتم اکســیژن مخصــوص و دســتگاه احیــا 
بیمــار و همراهــی تیــم پزشــکی هوایــی و پرســتاران هوایــی متخصــص بــا رعایــت دســتورالعمل های عملیاتــی مخصــوص حمــل بیمــار خواهــد بــود. 
بــا ایــن هواپیماهــا می تــوان بســیاری از مناطــق محــروم کشــور را تحــت پوشــش قــرار داد. تــوان عملیاتــی ایــن هواپیمــا در شــرایط بحــران از قبیــل 

ــژه و تعییــن کننــده اســت. ــه، تصادفــات و آتش ســوزی ها، وی ســیل، زلزل

کجایند مردان بی ادعا...؟!
به بهانه 26 مرداد، سالروز ورود آزادگان و 31 شهریور، هفته دفاع مقدس

تریاژ و مدیریت بحران در اوج استرس وقتی دیواری کوتاه تر از اورژانس نیست!
تشریحی از یک عملیات سخت و نفس گیر در 

اورژانس نیشابور  گزارشی تحلیلی از عملکرد اخیر رسانه ها در رابطه با اورژانس 

خیابان هــا  از  آژیرکشــان  کــه  ماشــین هایی 
می گذرنــد و در هنــگام رویارویــی بــا آنــان بایــد 
راه را بــاز کــرد؛ و سفیدپوشــانی کــه پشــت فرمــان 
بــرای  نشســته اند؛  ســفیدرنگ  آمبوالنس هــای 
جایــگاه  در  کــه  کســانی  حتــی  مــردم  همــه 
تنهــا  دارنــد؛  قــرار  اجرایــی  و  علمــی  بــاالی 
راننده هــای  مثــل  درســت  راننده انــد!  یــک 
کــه  بین شــهری،  تاکســیهای  یــا  و  اتوبــوس 
وزرات  اســتخدام  بــه  خوش شانسی شــان  از 
جامعــه  کــه  تصویــری  آمده انــد.  در  بهداشــت 
همیــن  دارد  کشــور  اورژانــس  از  مــا  امــروز 
اســت، بــه گمــان مــردم در تمامــی کوچه هــا و 
ــه  ــتند ک ــتقر هس ــی مس ــا، آمبوالنس های خیابان ه
بایــد به محــض تمــاس ســر صحنــه حاضــر شــوند 
و بیمــار و یــا مصــدوم را یک راســت بــه بیمارســتان 
چنیــن  چگونــه  و  چــرا  اینکــه  کننــد.  منتقــل 
تفکــری در بیــن مــردم نهادینــه شــده؛ مســئله ای 
ــه تحقیقــات گســترده و مطالعــه  اســت کــه نیــاز ب
ــال  ــه در ح ــی ک ــکل اصل ــا مش ــی دارد؛ ام میدان
ــود  ــر وج ــوع تفک ــن ن ــل ای ــه دلی ــا ب ــر و تنه حاض
ــارف  ــب و نامتع ــای نامناس ــود برخورده دارد؛ وج
ــه  ــات؛ ارائ ــام عملی ــن انج ــین ها در حی ــا تکنس ب
ــاره عملکــرد اورژانــس و  اخبــار ضــد و نقیــض درب
ــردن مراکــز اورژانــس اســت. در مــاه  ــر ســؤال ب زی
ــرای اورژانــس  جــاری؛ چنــد اتفــاق ناخوشــایند ب
کشــور افتــاد کــه جــای تامــل دارد کــه چــرا چنیــن 

می دهــد. رخ  اتفاقاتــی 
جــاده  حادثــه  در  اورژانــس  دقیقــه   28 تأخیــر 

خوســف  – بیرجنــد 
یکــی از خبرگزاری هــا ضمــن ارائــه تصویــری از 
ــود:  ــرده ب ــار ک ــه اظه ــل حادث ــی مح ــه هوای نقش
ــاعت  ــرداد و در س ــت م ــنبه هف ــح روز چهارش صب
ــد در  ــودروی پرای ــتگاه خ ــک دس ــه ی 6 و 50 دقیق
ــر  ــر 30 ب ــدود کیلومت ــف ح ــیر بیرجند-خوس مس
ــر آب،  ــدن از روی معب ــاده و پری ــروج از ج ــر خ اث
ــدود  ــرده و ح ــورد ک ــر برخ ــل معب ــرف مقاب ــا ط ب
10 متــر آن طرف تــر متوقــف میشــود. نکتــه قابــل 
ذکــر ایــن اتفــاق، حضــور بــا تأخیــر اورژانــس 115 
ــا تأخیــری 28 دقیقهــای از  ــوده کــه ب جادهــای ب
لحظــه تمــاس در محــل حادثــه حاضــر شــد. حــال 
آنکــه فاصلــه اورژانــس جادهــای مســتقر در مســیر 
ــتای  ــی روس ــدای خروج ــف )ابت ــد- خوس بیرجن
معصوم آبــاد - مقابــل رســتوران( کمتــر از 800 
متــر و زمانــی کمتــر از یــک دقیقــه می باشــد. 
فوریتهــای  و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  البتــه 
ــن  ــه درج ای ــبت ب ــی نس ــان جنوب ــکی خراس پزش
خبــر واکنــش نشــان داده و گفــت: ســاعت 6 و 
56 دقیقــه روز پنجشــنبه هفــت مــرداد حادثــه 
بیرجنــد   - خوســف  محــور  در  پرایــد  واژگونــی 
ــالم و  ــف اع ــس 115 خوس ــام اورژان ــز پی ــه مرک ب
ــه  ــف ب ــس 115 خوس ــس اورژان ــه آمبوالن بالفاصل
ــه  ــاعت 7 و 13 دقیق ــزام و در س ــه اع ــل حادث مح
بــا  تمــاس  از  ثانیــه   47 و  دقیقــه   17 از  )پــس 
اورژانــس( در محــل حاضــر و راننــده 56 ســاله 
پرایــد پــس از انجــام اقدامــات پیــش بیمارســتانی 

ــد. ــل گردی ــا )ع( منتق ــام رض ــتان ام ــه بیمارس ب
ــی  ــه هوای ــر نقش ــده در تصوی ــخص ش ــل مش مح
اســتقرار  محــل  به عنــوان  خبــر،  در  درجشــده 

اورژانــس مربــوط بــه پایــگاه امــداد و نجــات هــالل 
احمــر بــوده، در حالــی کــه پایــگاه اورژانــس 115 
ــه  ــل حادث ــا مح ــده و ت ــع ش ــف واق ــهر خوس در ش
ــس  ــته، آمبوالن ــه داش ــر فاصل ــدود 12 کیلومت ح
اورژانــس بــا توجــه بــه دو بانــده بــودن جــاده، 
مســیر 28 کیلومتــری را در طــی 17 دقیقــه و 34 

ــت. ــوده اس ــه پیم ثانی
بــه  را  آمبوالنــس  خبرنــگار  شــهروند  دوربیــن 

بــرد!  تصــادف  صحنــه 
از  یکــی  در  مــرداد،   19 شــنبه  ســه  تاریــخ  در 
بــر  مبنــی  شــد  درج  خبــری  خبرگزاری هــا 
قصــد  اورژانــس  تکنســین های  وقتــی  اینکــه 
را  تصــادف  حادثــه  مصــدوم  بــه  رســیدگی 
ــگار  ــهروند خبرن ــن ش ــدن دوربی ــا دی ــتند ب نداش
مجبــور بــه کمــک شــدند! در ایــن خبــر آمــده 
تهــران  اورژانــس  تکنســین های  وقتــی  اســت: 
قصــد رســیدگی بــه  مصــدوم حادثــه تصــادف 
را نداشــتند؛ بــا التماس هــای مــردم و دوربیــن 
ــدند. در  ــک ش ــه کم ــور ب ــگار مجب ــهروند خبرن ش
ــت  ــده اس ــت ش ــی پیوس ــر فیلم ــن خب ــای ای انته
و جوانــی را نشــان میدهــد کــه گویــا مصــدوم 
ــد و آن  ــه زده ان ــردش حلق ــم گ ــده ای ه ــده و ع ش
ســوی خیابــان آمبوالنســی در ترافیــک مانــده 
اســت. تنهــا صــدای واضحــی کــه از ایــن فیلــم بــه 
گــوش میرســد صــدای فــردی اســت کــه مشــغول 
فیلم بــرداری اســت و فقــط داد میزنــد و تهدیــد 
میکنــد و دســتآخر از کــد آمبوالنــس فیلــم میگیــرد 
و بــدون هیــچ توضیحــی فیلــم بــه پایــان میرســد؛ 
ــص  ــوِم ناق ــم نامفه ــن فیل ــا همی ــش ب ــه گمان و ب
میتوانــد تمامیــت اورژانــس را بــه زیــر ســؤال ببــرد.

وقتی اورژانس می شود دلیل تمام مشکالت 
در شــامگاه شــنبه 30 مــرداد نوجوانــی 13 ســاله 
بــه دلیــل ســقوط در آب نمــای یکــی از پارک هــای 
ــن  ــار ای ــد از انتش ــد. بع ــوت می کن ــران ف ــهر ته ش
خبــر و بــا توجــه بــه اینکــه در خردادمــاه نیــز 
دختربچــه ای در یکــی دیگــر از بوســتان های شــهر 
تهــران دچــار ســانحه شــده بــود؛ واکنش هــای 
داده  نشــان  اتفــاق  ایــن  بــه  نســبت  بســیاری 

شــد. امــا آنچــه کــه در ایــن میــان عجیــب و 
حیــرت آور اســت تیتــر یکــی از رســانه ها و در ادامــه 
در  تهــران  شــهرداری  ســخنگوی  اظهــارات  آن 
ــاره اســت. در ایــن خبرگــزاری آمــده اســت:  این ب
ــوان 13  ــوت نوج ــات ف ــران: جزیی ــهرداری ته »ش
ســاله در پــارک الغدیــر / اورژانــس دیــر رســید« بــه 
گــزارش ایلنــا ســخنگوی شــهرداری تهــران اعــالم 
ــه  ــه ب ــاله ک ــوان ۱۳ س ــته نوج ــب گذش ــرد: ش ک
ــه  ــر منطق ــارک الغدی ــود در پ ــتان خ ــراه دوس هم

پــارک  آب نمــای  در  اســت  می کــرده  بــازی   ۴
ــران  ــالم حاض ــر اع ــا ب ــه  بن ــد ک ــه ش ــار حادث دچ
در محــل بــرای نجــات ایــن نوجــوان بارهــا بــا 
بــه دلیــل  امــا  تمــاس گرفتــه شــده  اورژانــس 
ــر  ــردم حاض ــط م ــای مرتب ــزام نیروه ــر در اع تاخی
ــه  ــوان ب ــن نوج ــاندن ای ــه رس ــبت ب ــل نس در مح
ــن  ــفانه ای ــه متاس ــد ک ــدام می کنن ــتان اق بیمارس
نوجــوان جــان خــود را از دســت می دهــد. امــا 
ــت  ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــی رواب ــن عباس حس
ــه  ــران در رابط ــکی ته ــای پزش ــوادث و فوریت ه ح
بــا ایــن حادثــه می گویــد: در ســاعت 19 و 47 
ــد  ــالم ش ــا اع ــه م ــه ب ــن حادث ــنبه ای ــه روز ش دقیق
ــر  ــارک الغدی ــه پ ــه عوامــل اورژانــس ب کــه بالفاصل
اعــزام شــدند امــا بــا توجــه بــه اینکــه بیمارســتان 
الغدیــر در نزدیکــی ایــن پــارک قــرار دارد، عــده ای 
از شــهروندان خودشــان شــخصا و تــا پیــش از 
رســیدن اورژانــس ایــن فــرد را بــه بیمارســتان 
منتقــل کــرده و اورژانــس عملیاتــی در ایــن حادثــه 

ــت. ــته اس نداش
پیــدا  اورژانــس  از  کوتاه تــر  دیــواری  وقتــی 

! د نمیشــو
یک طرفــه بــه قاضــی رفتــن؛ دلیــل بــه وجــود 
آمــدن تمــام مســائل و مشــکالت اســت. قضاوتــی 
نادرســت و ناعادالنــه کــه در بســیاری از مواقــع از 
ــمه  ــی سرچش ــم کاف ــتن عل ــی و نداش ــر ناآگاه س
می گیــرد. مســلما اورژانــس و گاهــی تکنســین ها 
ــز  ــی نی ــوند و ایرادات ــی می ش ــار خطاهای ــم دچ ه
ــا  ــتیم؛ ام ــا نیس ــه آنه ــدد تبرئ ــا درص ــه م ــد ک دارن
حــرف اصلــی ایــن اســت کــه بســیاری از ایــن 
مشــکالت ناخواســته هســتند و بــه خاطــر شــرایط 
بــه آنهــا تحمیــل می شــود و هیــچ گاه در کنــار 
درج ایــن اخبــار، ایــن مشــکالت ناخواســته دیــده 
ــری  ــر نتیجه گی ــم ب ــری ه ــچ تاثی ــوند و هی نمی ش
آنــان نــدارد. مشــکالتی از قبیــل: گاهــی بــه دلیــل 
ــه  ــر ب ــا پلیــس راهــور آمبوالنــس دی ناهماهنگــی ب
مقصــد میرســد. عمــر مفیــد یــک آمبوالنــس پنــج 
ــای  ــت ناوگانه ــه اکثری ــی ک ــت در صورت ــال اس س
مراکــز اورژانــس عمــری بیــش از 10 ســال دارنــد. 
ــه  ــا ب ــن پایگاه ه ــداد پایی ــد و تع ــرو و ک ــود نی کمب
ــر  ــادی ب ــر زی ــز تأثی ــی نی ــتاندارد جهان ــبت اس نس
ــتباهی و  ــای اش ــس دارد. آدرس ه ــرد اورژان عملک
خســتگی های طوالنــی مــدت تکنســین ها هــم 

مزیــد بــر علــت شــده انــد.
حرف آخر

بایــد ابتــدا ایــن مســئله بــرای همــه روشــن شــود 
ــده  ــر عه ــش ب ــس و کارکنان ــت از اورژان ــه حمای ک
چــه کســی اســت؟ آیــا ماده هــای قانونــی کــه 
در حمایــت از کارکنــان دولــت در حیــن انجــام 
پرســنلش  و  اورژانــس  مــورد  در  اســت  وظیفــه 
خبــری  یــا  و  فیلــم  وقتــی  نیســت؟  اجرایــی 
ــته  ــتراک گذاش ــه اش ــی ب ــطح مل ــی در س غیرواقع
ــرده و  ــموم ک ــن را مس ــان مخاطبی ــود و اذه میش
ــکالت  ــی و مش ــای تلفن ــار مزاحمت ه ــع آم بالطب
ترافیکــی را بــاال می بــرد؛ در ایــن مواقــع چــه 

پاسخگوســت؟ کســی 
آیــا وقــت آن نرســیده کــه روســای علوم پزشــکی و 
ــت از  ــرای حمای ــت ب ــد وزارت بهداش ــران ارش مدی

اورژانــس تمامقــد بــه میــدان بیاینــد؟!

یک طرفه به قاضی رفتن؛ دلیل 
به وجود آمدن تمام مسائل و 

مشکالت است. قضاوتی نادرست 
و ناعادالنه که در بسیاری از 

مواقع از سر ناآگاهی و نداشتن 
علم کافی نشات می گیرد. مسلما 

اورژانس و گاهی تکنسین ها 
هم دچار خطاهایی می شوند و 

ایراداتی نیز دارند که ما درصدد 
تبرئه آن ها نیستیم؛ اما حرف 
اصلی این است که بسیاری 
از این مشکالت ناخواسته 
هستند و به خاطر شرایط 
به آن ها تحمیل می شود و 

هیچ گاه در کنار درج این اخبار 
این مشکالت ناخواسته دیده 

نمی شوند و هیچ تاثیری هم بر 
نتیجه گیری آنان ندارد.

شهید
 جلیل هادیان

شهید 
خلیل برهانیان

شهید
علی عباس هراتی

شهید
 محمد علی حاجیان

شهید
 شاپور طلوعی
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برگزاری کارگاه های phtls به مدت شش روز در 
اراک برای کلیه تکنسین های استان مرکزی

پنجم مرداد ماه 95 
رسیدن بر بالین بیمار توسط اسب در منطقه ای 

که امکان تردد امبوالنس نبود 
 اورژانس  نیشابور

دیدار همکاران مرکز اورژانس قم با دکتر الریجانی
 دراین دیدار بحث سازمان شدن اورژانس  مطرح شد و 

ایشان اظهار داشتند پرسنل اورژانس واقعا کارسختی دارند
پختن کامل تخم مرغ در 15 دقیقه گرمای باالی 55 
درجه شهرستان دهلران ایالم - پایگاه سه راهی کاور 

دهلران

صعود به کوه خراسانلوی شهرستان ابهر زنجان 
همکاران  قدم  یارقلی سیمیراخ  بهرامی و فیروزی به 

همراهی مهمون کوچولو علی رضا مقدم

کودک نجات یافته در آغوش امن فرشته ای سفید پوش 
آرام کردن کودک آسیب دیده دراثرتصادف حین مداوای 

والدین گناباد در تاریخ 3 مرداد

کارگاه آموزشی فوریت های پزشکی و کمک های اولیه در 
حوادث با حضور محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان قم در مرکز آموزش های اورژانس استان برگزار شد. 

تالش یک ساعته تکنسین های اورژانس برای 
نجات جان نوجوان 14 ساله که در یکی از کانال 

های حفاری شهر نیشابور سقوط کرده بود 
16 مرداد

جمعی از پرسنل جاده ای اتوبان زنجان  قزوین 
دو شهرستان همجوار استان زنجان پایگاه غزال 

شهرستان خرمدره و پایگاه صایین قلعه

خالقیت دیسپچر های اورژانس ۱۱۵ ورامین به 
مناسبت روز دختر

اولین روز کاری دکتر کولیوند در بین اعضاء 
هیات مدیره انجمن فوریت های پزشکی ایران

اردوی فرهنگی ورزشی پرسنل مرکزفوریتهای 
پزشکی لرستان و صعود به اشترانکوه و دریاچه 

گهر شهرستان دورود در 14 مرداد

15 ماموریت در یک شیفت 
12 مرداد- پایگاه  قائمشهر آقایان طالبی و 

رضایی

استقراردریادمان شهدا کردستان سیرانبند بانه 
نقطه صفر مرزی  تکنسین ها کریمی وعزیززاده

26 مرداد به مناسبت سالروز   بازگشت آزادگان 
طی مراسمی از جناب آقای خیام پرسنل آزاده 

این مرکز تقدیر و تشکر بعمل آمد

طرحی زیبا از  محمد بیگدلو - مسول پایگاه 
زرین رود خدابنده -زنجان

کسب مقام اول و دوم مسابقات کاراته دختران 
- سبک شوتوکان - کمربند سیاه دان یک تبریز 

توسط اسرا و زهرا کالنتری - دختران همکار 
فوریت های پزشکی شهرستان مرند

کارکنان زحمتکش اورژانس بین جاده ای جهرم 
- پایگاه  قطب اباد - این پایگاه مجهز به یک 
دستگاه امبوالنس و  اتوبوس امبوالنس است



بارهــابــهماموریــتواژگونیخــودرو96-10شــدهاید.
ــه ــدنب ــهزمان97-10ش ــدک ــشمیآی ــاتپی ــهدفع ب
صحنــهحادثــهشــاهدگیــرافتــادنمصدومیــندر
ــه ــاب ــهآنه ــیاســتک ــندرحال خــودروهســتیموای
کمــکفــوریمــانیــازدارنــدکــهناگزیــرهســتیمبــرای
دســتیابیبــهمصدومیــنوانجــامخدمــاتدرمانــیوارد

ــدهشــویم. ــهدی خــودرویحادث
ــه ــادرصحن ــدنم ــاتده-دوازدهمان ــیاوق دربرخ
ــدادی ــانیوام ــشنش ــایآت ــروه ــیدننی ــرایرس ب
دیگــربــهقیمــتازدســترفتــنجــانمددجویــانیــا
ــد ــامخواه ــانتم ــدگارایش ــمانیمان ــیبهایجس آس
شــد.درایــنگونــهموارد)البتــهبــهشــرطرعایــت
امنیــتفــردی(نمیشــوددســتبــردســتگذاشــتتــا
مــددجویــیکــهشــایدبــاانجــاماقدامــاتاولیــهمثــل
پوزیشــندادنبــهراههوایــیوکنتــرلخونریــزیویــا
اقداماتــیپیشــرفتهماننــدلولــهگــذاریداخــلتراشــهو
ــرد،از ــهدرمیب ــدیو...جــانســالمب ــاتوری دادنمایع
ــه ــشب ــدوحیات ــرومبمان ــاتمح ــنخدم ــتای دریاف
خطــربیفتــد.اقدامــاتموفقیــتآمیــزامدادگرهــا
ــلاز ــهایازعوام ــهمجموع ــختب ــرایطس ــنش درای
ــی ــافبدن ــتنانعط ــیداش ــایعن ــنآنه ــهمهمتری جمل
ــنآمادگــی مناســبوابســتهاســت.بدوندرنظــرگرفت
ــی ــاماقدامات ــب،انج ــریمناس ــمانیوانعطاف پذی جس
شــبیهلولــهگــزاریتراشــه،ساکشــنراههوایی،کنتــرل
خونریــزی،تهویــهبــاآمبوبــگو...درایــنگونــهشــرایط
ــاز ــاتنی ــد.گاهیاوق ــیرس ــرم ــهنظ ــنب ــرممک غی
اســتبــرایامــدادرســانیبــهمصدومیــنگیــرافتــاده
ــی ــهآمادگ ــتک ــودروشویم.اینجاس ــودرو،واردخ درخ
جســمانیبــهمــددتکنســینآمــدهواوراســربلنــداز

ــیآورد. ــرونم ــتبی ــنماموری ای

تعریــفانعطــافپذیری:افزایــشدامنــهحرکتــی
مفصــلازطریــقکشــیدهشــدنعضــاتبهتریــنروش
ــت ــیاس ــرکاتکشش ــامح ــریانج ــشانعطافپذی افزای
عوامــلموثــربــرانعطافپذیری:ســاختارمفصل،تــوده
پیوندی،ســطح هــای جنس،بافــت و عضانی،ســن
تمرین،تفاوتهــایفــردیتحقیقــاتنشــاندادهانــدکــه
ــد ــهمیتوان ــاردرهفت ــداد2ب ــهتع ــاتکششــیب تمرین

ــریشــود. ــشچشــمگیرانعطــافپذی ســببافزای
ــد از  ــا بای ــین ه ــه تکنس ــد ک ــان باش یادم
ــا  ــند ت ــامت باش ــمی س ــی و جس ــاظ روح لح
ــد. ــه کنن ــران هدی ــه دیگ ــامتی را ب ــد س بتوانن
تــاکنــوندراورژانسکشــوروآنهــمدرحــوزهآمادگی
جســمانیوســامتتکنســیندرمقایســهبااورژانســهای
پیشــرفتهدنیــااقدامــاتقابلماحظــهایصــورتنگرفته
اســت.بهایــنمنظــوروبــاهــدفارتقــایســطحســامت
وآمادگــیجســمانیتکنســینهــا،کمیتــهورزشو
ــا ــهب ــدوبافاصل ــکیلش ــورتش ــسکش ــامتاورژان س
نهایــتانــرژیشــروعبــهکارکرد.خوشــبختانهایــناتفاق
ــس ــوادهاورژان مــورداســتقبالوحمایــتچشــمگیرخان
قــرارگرفــت.وامــاســخنآخر...کمیتــهورزشوســامت
ــت ــهریاس ــکب ــرضتبری ــنع ــورضم ــسکش اورژان
ــدوآرزوی ــداورژانــسجنــابآقــایدکتــرکولیون جدی
ــد ــودالزممیدان ــان،برخ ــرایایش ــزونب ــقروزاف توفی
ــری ــرصاب ــایدکت ــابآق ــکرازجن ــروتش ــنتقدی ضم
ــات ــتحمایتها،خدم ــزباب ــرانآنمرک ــایرمدی ــاوس نی
ــود ــیخ ــتهآمادگ ــونگذش ــه،همچ ــاتصادقان وزحم
ــیدر ــتفرمانده ــهتح ــامجموع ــکاریب ــتهم راجه
ــین ــامتتکنس ــیس ــدفمتعال ــهه ــیدنب ــترس جه
ــسکشــوراعــامنماید.ســامت هــایزحمتکــشاورژان

ــرفرازباشــید. وس

ــگاه  ــکی پای ــای پزش ــین فوریت ه ــی تکنس ــی امین ــای مجتب آق
ــن ــتان قزوی ــی اس فردوس

ــی  ــم مل ــو تی ــگ پنگ،عض ــته پین ــی در رش ــابقه ورزش ــال س 30 س
جمهــوری اســامی ایــران به مــدت 6 ســال، مــدال نقــره غــرب آســیا، 
مقــام اول انتخابــی کاپ آســیا ، مقــام اول دانشــجویان کشــور، مقــام 
اول نظــام پرســتاری کشــور، مقــام اول المپیــاد ورزشــی کشــور، 

ــی ــوژی ورزش ــرای فیزیول ــجوی دکت دانش
به وجودت افتخار میکنیم قهرمان

نفر سمت راست: پارسا ایرانی
نام پدر: مهدی ایرانی؛ تکنسین پایگاه آقابابا )استان قزوین(

4 سال سابقه ورزشی در رشته کاراته ،حائز مقام های قهرمانی در استان
کاس هشتم معدل 17/46

نفر سمت چپ: مهدی یوسفی
نام پدر: احسان یوسفی؛ تکنسین پایگاه مینو در استان قزوین

4 ســال ســابقه ورزشــی در رشــته تکواندو،حائــز مقام هــای قهرمانــی در 
اســتان،کاس چهــارم معــدل 18

سالمت و سرافراز باشید.

ایستگاه دوایستگاه یک
نقش انعطاف بدنی در هنگام مأموریت

تمرین انعطاف پذیری
نام تمرین الف:کشش عضالت گردنی از پهلو

نام تمرین ب:کشش عضالت اندام فوقانی
نوع تمرین :کششی

عضالت درگیراصلی در تمرین الف : گردنی
عضالت درگیراصلی در تمرین ب : سه سر بازویی، سر شانه

ــت  ــردن را در حال ــتید .گ ــاف بایس ــکل ص ــق ش ــت :مطاب ــوزش حرک آم
خنثــی نگهداریــد. بــا انگشــتان دســت چــپ ناحیــه باالیــی و کنــاری ســر 
را گرفتــه و بــا فشــار بســیار مایــم ســر را از پهلــو بــه طــرف چــپ بدنتــان 
ــت را  ــت راس ــج دس ــپ آرن ــت چ ــا دس ــف( . ب ــکل ال ــق ش ــید )مطاب بکش
گرفتــه و بــا فشــار بســیار مایــم بــه طــرف چــپ بکشــید )مطابــق شــکل 
ب( . وضعیــت بدنتــان را10الــی15 ثانیــه در همیــن حالــت نگهداشــته و 
حرکــت را بــرای طــرف مقابــل تکــرار کنید.طــی انجــام حرکــت، دم وبــازدم 
ــار  ــرف 6ب ــر ط ــرای ه ــت را ب ــود .حرک ــوش نش ــی فرام ــکل معمول ــه ش ب
ــر  ــار دیگ ــرای دو ب ــددا ب ــتراحت مج ــه اس ــد از دو دقیق ــرده و بع ــرار ک تک

ــا آرامــش انجــام دهیــد.  ــا فشــار کــم و همــراه ب ایــن ســت تمرینــی را ب

تمرین انعطاف پذیری
نام تمرین الف:کشش عضالت اندام فوقانی

نام تمرین ب:کشش عضالت اندام فوقانی
نوع تمرین:کششی

عضالت درگیراصلی در تمرین الف: ساعد، سه سر بازویی، دو سر بازویی
عضالت درگیراصلی در تمرین ب: ساعد، دو سر بازویی، سه سر بازویی

آمــوزش حرکــت : مطابــق شــکل صــاف بایســتید.با انگشــتان دســت چــپ انگشــتان 
دســت راســت را گرفتــه )در حالــی کــه کــف دســت راســت رو بــه جلــو اســت( 
ــه عقــب بکشــید)مطابق شــکل  ــم ب ــا فشــار بســیار مای انگشــتان دســت راســت را ب
ــه  ــی ک ــه )در حال ــت را گرفت ــت راس ــتان دس ــپ انگش ــت چ ــتان دس ــا انگش ــف(. ب ال
ــا فشــار بســیار  ــه عقــب اســت( انگشــتان دســت راســت را ب کــف دســت راســت رو ب
ــه در  ــی15 ثانی ــرای 10ال ــان را ب ــکل ب(. بدنت ــید)مطابق ش ــب بکش ــه عق ــم ب مای
ــل تکــرار کنید.طــی انجــام  ــرای طــرف مقاب همیــن حالــت نگهداشــته و حرکــت را ب
ــرف  ــر ط ــرای ه ــود.حرکت را ب ــوش نش ــی فرام ــکل معمول ــه ش ــازدم ب ــت، دم وب حرک
6بــار تکــرار کــرده و بعــد از دو دقیقــه اســتراحت مجــددا بــرای دو بــار دیگــر ایــن ســت 

ــا آرامــش انجــام دهیــد. ــا فشــار کــم و همــراه ب تمرینــی را ب

تمرین انعطاف پذیری
نام تمرین الف:کشش عضالت کمربند شانه ای

نام تمرین ب :کشش عضالت باال تنه
نوع تمرین :کششی

عضالت درگیراصلی تمرین الف : بازویی، سرشانه
عضالت درگیراصلی تمرین ب: همه عضالت باال تنه

آمــوزش حرکــت: مطابــق شــکل صــاف بایســتید. بــا دســت چــپ آرنج دســت راســت 
را در حالیکــه کــف دســت راســت رو بــه عقــب اســت گرفتــه و بــا فشــار بســیار مایــم 
بــه عقــب بکشــید )مطابــق شــکل الــف(. انگشــتان دســتها را در هــم قفــل کــرده )در 
ــه  ــا فشــار بســیار مایــم ب ــه باالســت( دســتها و باالتنــه را ب حالیکــه کــف دســتها رو ب
ســمت بــاال بکشــید )مطابــق شــکل ب( .بدنتــان را برای10الــی15 ثانیــه در همیــن 
حالــت نگهداریــد .در تمریــن الــف، حرکــت را بــرای طــرف مقابــل تکــرار کنیــد. طــی 
ــرای هــر  ــی فرامــوش نشــود.حرکت را ب ــه شــکل معمول ــازدم ب انجــام حرکــت،   دم وب
ــار دیگــر  ــرای دو ب ــار تکــرار کــرده و بعــد از دو دقیقــه اســتراحت مجــددا ب طــرف 6ب

ایــن ســت تمرینــی را بــا فشــار کــم و همــراه بــا آرامــش انجــام دهیــد . 

تمرین انعطاف پذیری
نام تمرین: کشش عضالت کمربند شانه ای

نوع تمرین: کششی
عضالت درگیر اصلی: سرشانه، پشت، بازویی، ساعد

بــه همکارتــان بنشــینید.  آمــوزش حرکــت: مطابــق شــکل پشــت 
همکارتــان بایــد هــر دو دســت شــما را همزمــان و بــا فشــار بســیار مایــم 
از پشــت بــه هــم نزدیــک کنــد و کمــی هــم بــه طــرف بــاال بکشــد. ایــن در 
حالیســت کــه شــما ســینه هایتان را بــه زانوهــا نزدیــک می کنیــد.10 الــی 
15 ثانیــه نگهداریــد. طــی انجــام حرکــت، دم و بــازدم بــه شــکل معمولــی 
فرامــوش نشــود. ایــن حرکــت را بــرای 6 الــی 8 بــار تکــرار کــرده و بعــد از 
دو دقیقــه اســتراحت مجــددا بــرای دو بــار دیگــر ایــن ســت تمرینــی را بــا 

فشــار کــم و همــراه بــا آرامــش انجــام دهیــد.
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این صفحه به انعکاس فعالیت های کمیته 
ورزش و سالمت اورژانس کشور اختصاص دارد

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

دبیر کمیته ورزش وسالمت اورژانس کشور
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نکاتی برای انجام تمرینات کششی:
*بهتر است قبل از شروع حرکات کششی بدن را با دویدن گرم کنید.

*هر کشش را دست کم 8 الی 10 ثانیه ادامه دهید.
*هنگام انجام تمرینات کششی، نفس را حبس نکنید.

*از ضربه زدن و تکان شدید در حین کشش خودداری کنید.
*انجام کشش نباید همراه درد باشد ولی فرد باید کشش را احساس کند.

*در موقــع کشــش بــر روی عضلــه هــدف تمرکــز کنیــد و حرکــت ســایر بخش های 
بــدن را بــه حداقل برســانید.

*کشــش را در هــر دو ســمت بــدن انجــام دهیــد و هــر دو گــروه عضانــی موافــق 
و مخالــف را بکشــید.

*در طــول روز و در هــر جــا کــه امــکان داشــت بــه انجــام حــرکات کششــی 
بپردازیــد. ایــن کار راحتــی در موقــع تماشــای تلویزیــون یــا پشــت میــز کار انجــام 

ــد. دهی

 با تشکر از همکاران صفحه ورزشی این شماره  :
سید احمد بنی احمدی )عکاس(

قهرمانان کشتی، برادران وحید و حمیدرضا ابراهیمی

آدرس کانال کمیته ورزش :
@sportchannel_115



بر اســاس خاطره ای از محمدرضا قنبری، تکنســین اورژانس یاســوج
از کنــار آن هــا رد  پــر از معجزاتــی اســت کــه معمــوال بی تفــاوت  زندگــی 
می آینــد.  بیــرون  لحظــات  تاریک تریــن  دل  از  کــه  معجزاتــی  می شــویم، 
گاهــی همیــن معجــزات تلنگــری اســت بــرای زندگی هایمــان کــه فرامــوش 
ــز  ــچ چی ــت و هی ــان اس ــات نظاره گرم ــام لحظ ــه در تم ــت ک ــی هس ــم کس نکنی
ــد  ــد و اراده کن ــر بخواه ــه اگ ــور ک ــد و همان ط ــان نمی مان ــش پنه ــر نگاه در زی
هــر چــه در آســمان ها و زمیــن اســت را مامــور می کنــد تــا بــه خواســته مان 
برســیم، ممکــن اســت روزی هــم بیایــد کــه مــا را واســطه می کنــد تــا جایــی در 

کنیــم. نقش آفرینــی  حادثــه ای 
ایــن فقــط یــک خاطــره نیســت، یــک معجــزه اســت، معجــزه ای کــه خداونــد 
ــه ســرانجام رســید. یکــی از  ــا دســت های تکنســین های یاســوج ب اراده کــرد و ب
ــرف آرام آرام  ــز ب ــود، دانه هــای ری شــب های برفــی ســرد و دلگیــر زمســتان 78 ب
ــر ســر و شــانه های شــهر می نشســتند، کوچه هــا و  ــد و ب از آســمان فــرو می آمدن
ــرف و تمــام شــهر  ــود و ب ــرف ب ــا چشــم کار می کــرد ب ــود و ت خیابان هــا خلــوت ب
ــگاه را  ــکوت پای ــیم س ــدای بی س ــه ص ــود ک ــه ب ــرف آرام فرورفت ــی از ب ــر لباس زی
شکســت و کســی از یکــی از شــهرک های یاســوج درخواســت کمــک کــرد و 
نیروهــا اعــزام شــدند. چرخ هــای آمبوالنــس برف هــا را لگدکــوب می کــرد و 
جلــو می رفــت تــا بــه کوچــه ای بن بســت و ســپید رســید. مــردی ابتــدای کوچــه 
ــرض  ــی زد و ع ــدم م ــرب ق ــفته و مضط ــری آش ــا ظاه ــود و ب ــتاده ب ــک ایس باری
کوچــه را بــاال و پاییــن می رفــت. چشــمانش کــه بــه آمبوالنــس افتــاد بــرق 
امیــدی در انتهــای نگاهــش شــعله کشــید، تکنســین ها پشــت ســر مــرد افغــان 
ــد و  ــودش می پیچی ــه خ ــان ب ــرد از درد زایم ــاردار م ــر ب ــدند؛ همس ــه ش وارد خان
بــه  کار  به ســرعت دســت   بدتــر می شــد، تکنســین ها  لحظه به لحظــه حالــش 
ــه اش  ــدای گری ــد و ص ــا آم ــه دنی ــوزاد ب ــه ن ــد دقیق ــد از چن ــره بع ــدند و باالخ ش
ــان  ــه باورش ــه ک ــی خان ــد. اهال ــرف پیچی ــپید ب ــز و س ــای ری ــه الی دانه ه در الب
نمی شــد کــه مــادر و نــوزادش نجــات پیداکــرده باشــند بــا خوشــحالی و تعجــب 
ــتگاهی  ــا دس ــم آن ه ــر کن ــت: فک ــا گف ــی از آن ه ــد، یک ــرف می زدن ــم ح ــا ه ب
ــدا  ــا را خ ــه آن ه ــت ن ــری گف ــد؛ دیگ ــدا کنن ــاران را پی ــد بیم ــه می توانن ــد ک دارن
خشــک  را  پیشانی شــان  عــرق  هنــوز  تکنســین ها  مطمئنــم.  مــن  فرســتاده 
ــد  ــا مانده ای ــس کج ــد: پ ــد ش ــاره بلن ــیم دوب ــدای بی س ــه ص ــد ک ــرده بودن نک
ــردن  ــگاه ک ــر ن ــه همدیگ ــب ب ــا تعج ــین ها ب ــت؟! تکنس ــر شماس ــض منتظ مری
ــا  ــا آن ه ــود ام ــت ب ــد؛ آدرس درس ــگاه کردن ــاره آدرس را ن ــه... دوب ــا ک ــی م ول
خانــه را اشــتباه آمــده بودنــد، خــدا می خواســت آن لحظــه آن مــرد ســر کوچــه 
ــد. ــات دهن ــدش را نج ــادر و فرزن ــان م ــا ج ــد ت ــتباه کنن ــم اش ــا ه ــتد و آن ه بایس
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ــای  ــه بن ــام ک ــدس در اس ــواده، واژه ای مق خان
ــر  ــعادت ه ــا و س ــود و بق ــوب می ش ــه محس ــر جامع ه
می شــود.  شــروع  کوچــک  نهــاد  ایــن  از  جامعــه ای 
ایجــاب  آن  تأســیس  اقتضــاي  و  خانــواده  اهــداف 
مي کنــد کــه بانیــان آن یعنــي زن و شــوهر، در تحکیــم 
و پایــداري ایــن بنــا، نهایــت ســعي خــود را بکننــد و بــا 
ــر  ــد، ب ــدام کردن ــکیل آن اق ــر تش ــه ب ــزه ک ــان انگی هم
ــاد  ــن نه ــي ای ــدت و پویای ــا وح ــد ت ــرار ورزن دوام آن اص
ــا پایــان حفــظ شــود. در ایــن شــماره نشــریه  مقــدس ت
کشــور  شــهر  مذهبی تریــن  از  خانــواده ای  میهمــان 
ــه  ــوی آن ب ــگ و ب ــه رن ــی ک ــب و اعتقادات ــدیم. مذه ش
ــود  ــد. محم ــده می ش ــان دی ــان کام ش ــوح در می  وض
ــهر  ــن ش ــاکن ای ــم و س ــهر ق ــد 1349 ش ــازی متول حج
اســت. او کــه ســال 1372 وارد اورژانــس شــده و تــا بــه 
امــروز 23 ســال در ایــن مجموعــه مشــغول بــه خدمــت 
رســانی اســت دارای مــدرک کارشناســی امداد-ســوانح 
مــی باشــد؛ و بــه گفتــه خــودش خدمت رســانی در 
پایگاه هــای مختلــف ایــن اســتان را بــا حجــم کاری 
ســنگین یعنــی قریــب بــه 330 مأموریــت روتیــن در 
ســال را تجربــه کــرده اســت. منیره میرحســینی همســر 
کارشــناس  و   1353 متولــد  فــداکار  تکنســین  ایــن 
ــی در  ــاون آموزش ــوان مع ــه  عن ــت و ب ــی اس روان شناس
آموزش وپــرورش مشــغول بــه خدمــت اســت. آن هــا 
ــپس  ــی و س ــم معرف ــه ه ــنایان ب ــی از آش ــق یک از طری
ازدواج می کننــد. ایــن زوج موفــق کــه 17 ســال اســت 
ــره  ــد ثم ــی می کنن ــم زندگ ــار ه ــش در کن ــال آرام باکم
زندگــی مشــترک شــان دو فرزنــد؛ مســعود چهارده ســاله 

و مهــدی هفت ســاله اســت.
از دوران کودکی تــان  بــا ســام.  پنــج:  یک یــک 
ــد؟ ــف کنی ــان تعری ــد برایم ــاد داری ــه ی ــره ای ب خاط

ــم  ــرادر بودی ــر و ب ــا خواه ــج ت ــا پن ــینی: م میرحس
و در زمانــی کــه مــن 10 ســاله بــودم بــا ماشــین 
ــدیم.  ــا )ع( ش ــرت رض ــی حض ــی پابوس ــان راه پدرم
ــا  ــا بچه ه ــن م ــی بی ــه اختاف ــرای اینک ــین ب در ماش
پیــش نیایــد، جــدا از هــم و بــا فاصلــه نشســته بودیــم. 
در میانــه راه تشــنه ام شــد و آب خواســتم؛ کــه بــرادرم 
ــداری  ــا مق ــوردم ام ــن داد و خ ــه م ــوان آب ب ــک لی ی
آب تــه لیــوان مانــد. در حالیکــه  بــرای خالــی کــردن 
آب اضافــه لیــوان دســتم را از شیشــه ماشــین بیــرون 
ــت  ــین داش ــه ماش ــرعتی ک ــل س ــه دلی ــودم، ب آورده ب
بــاد لیــوان را بــرد و مــن درحالی کــه ماشــین در حــال 
حرکــت بــود در را بــاز کــردم تــا لیوانــم را از بــاد بگیــرم 
ــرای  ــدرم ب ــرد؛ و پ ــم ب ــودم را ه ــاد خ ــاگاه ب ــه ن ــه ب ک
نجــات مــن، ماشــین را نگــه داشــت و پیــاده شــدند و 
ــن را در  ــودم م ــده ب ــی ش ــی و زخم ــه خاک درحالی ک

ــد. ــوش گرفتن آغ
یک یــک پنــج: بــا آقــای حجــازی چطــور آشــنا 

شــدید و ازدواج کردیــد؟

میرحســینی: آقــای حجــازی از 
ــان  ــایه هایم ــی از همس ــق یک طری
از  بعــد  و  شــد  معرفــی  مــا  بــه 
هــر  جانــب  از  تحقیقــات  انجــام 
دو خانــواده، ســال 77 مقدمــات 

ازدواج مــان فراهــم شــد و خــدا را 
شــکر از زندگــی مشــترک مــان راضــی هســتیم.

دو  هــر  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  پنــج:  یک یــک 
شــاغل هســتید بــرای بچه هــا چطــور برنامه ریــزی 

؟ می کنیــد
بــه  فراغــت  ســاعات  در  معمــوال  میرحســینی: 
ــر ماشــین  ــا بچه هــا را ســوار ب ــدرم مــی روم و ی ــه پ خان
ــم؛  ــی می روی ــای تفریح ــارک و مکان ه ــه پ ــم ب می کن
و همیشــه برنامــه زندگــی ام را بــا ایــن پیــش فــرض کــه 
ــردن  ــت و پرک ــه تربی ــی از جمل ــئولیت زندگ ــام مس تم
اســت،  بــر عهــده خــودم  بچه هــا  فراغــت  اوقــات 
ــودم  ــا خ ــا را ب ــیفت کاس بچه ه ــرده ام. ش ــم ک تنظی
یکــی کــرده ام تــا بــه مشــکلی در ایــن زمینــه برنخــورم.
ــات  ــه در تفریح ــه اینک ــه ب ــا توج ــج: ب ــک پن یک ی
معمــوال آقــای حجــازی همــراه تــان نیســتند، بچه هــا 

ــد؟ ــه و ناراحتــی ندارن ــراز گل اب
اذیــت  خیلــی  بچه هــا  مســلما  میرحســینی: 

ــور  ــدم حض ــی از ع ــا ناراحت ــه ب ــوند و همیش می ش
ایــام  در  می گوینــد  و  دارنــد  گایــه  پدرشــان 

در  مثــا  نیســت  پدرمــان  هــم  تعطیــات 
طــول ایــن 17 ســال فقــط دو بــار تحویــل 
دلیــل  بــه  یــا  بوده انــد  مــا  کنــار  را  ســال 

اضافه کاری هــای اجبــاری، در ایــام تعطیــات 
بــا مــا نیســتند؛ امــا چــاره ای جــز ســازگاری بــا 

شــرایط را نداریــم.
ــرتان  ــا کار همس ــان ب ــج: خودت ــک پن یک ی

مشــکلی نداریــد؟
ســختی های  کاری  هــر  حســینی:  میــر 
ــد  ــل از عق ــازی قب ــای حج ــودش را دارد. آق خ
در مــورد شــرایط کارشــان صحبــت کردنــد و من 

ــد از ازدواج  ــد بع ــر چن ــردم. ه ــت ک ــم موافق ه
ــازه متوجــه ســختی ایــن مــدل زندگــی شــدم.  ت
بخصــوص بــرای مــن کــه بچــه آخــر خانــواده 

ــا  ــئولیت آن ب ــام مس ــه تم ــی ک ــروع زندگ ــودم ش ب
خــودم باشــد و شــب ها مجبــور باشــم در خانــه تنهــا 

ــن  ــد از چندی ــه االن بع ــود البت ــخت ب ــیار س ــم بس باش
ســال بــه ایــن شــرایط عــادت کــرده ام هــر چنــد آقــای 
ایشــان  کار  بــا  هنــوز  می گوینــد  همیشــه  حجــازی 
میانــه خوبــی نــدارم؛ و منتظــرم تــا بــه زودی بازنشســته 

ــود. ــتر ش ــان بیش ــش در خانه م ــا آرام ــوند ت ش
آینــده  در  فرزندان تــان  اگــر  پنــج:  یک یــک 
ــت  ــند موافق ــته باش ــان را داش ــغل پدرش ــد ش بخواهن

؟ می کنیــد

مخالفــت  به صراحــت  االن  حســینی:  میــر 
می کنــم امــا اگــر خودشــان عاقــه داشــته باشــند 
شــرط  چــون  میگــذرم.  خــودم   خواســته های  از 
موفقیــت در هــر کاری عاقــه و اســتعداد اســت. هــر 

ــری  ــای بهت ــد آرزوه امــا اگــر چن برایشــان دارم  را 
واقعا در این                     

 

 درک متقابل نباشد زندگی  می پاشد!
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تکنسین عملیاتی اورژانس دزفول

یادداشت

تصویر سازی های این ستون مربوط به موسسه گل گندم میباشد

فوریت پزشکی و ضرورت های روابط عمومی
))اگــر مــا بخواهیــم همــه دیــن را خاصــه کنیــم، در دو چیــز خاصــه می شــود: یکــی در رابطــه 

انســان باخــدا و دیگــر، در رابطــه انســان بــا خلــق خدا. شــهید مطهــری((
امروزه در قــرن حاضر اگرچــه نگوییم ارتباطات اولین عنصر و اساســی ترین اصل موردنیــاز بشر 
است، اما به جرئــت می تــوان گفت یکی از بنیادی تریــن دانش هــا و مهم تریــن عوامل پیشرفت 
انسان امروزی و شالوده و زیربنای ســایر علــوم قرن حاضر است. روابط عمومی، هنر و علم اجتماعی 
است که درون و برون دستگاه را به هم پیوند می دهــد. روابط عمومی چشــم وچراغ یک دستگاه 

است کــه امــروزه از آن به عنــوان هنــر هشــتم و دســتاورد قــرن بیســتم یــاد می کننــد.
که  است  دانشى  عمومى  روابط  می گویــد:  جهان  در  عمومى  روابط  پیشگامان  از  هارلو  رکس 

به وســیله آن ســازمان ها آگاهانه می کوشــند بر مسئولیت اجتماعى خویش عمل کنند تا بتوانند، 
تفاهم و پشتیبانى کسانى را که براى توسعه اهمیت دارد، به دست آورند.

را با مخاطبانش از طریق پرداختن به  روابط عمومی کار روبــه رو شدن یک سازمان یا موسسه 
در  و اخباری انجام می دهــد که به منافع مشترکشان مربوط است. سخنرانی  و مطالب  موضوعات 
اجاس هــا، کار با رســانه ها، اشتغال به امور اجتماعی از طریق رســانه ها و ارتباط با کارکنان در 
زمره وظایف این حرفــه اســت. در همين موضوع امام علي )ع  ( در فرمان مشهور خود خطاب به مالك 

اشتر درباره اهميت به افكار عمومي می فرماینــد:  »تکیــه گاه دين، اجتماع مسلمين و نيروی ذخيره 
برای دشمنان تنها توده مردم  )افكار عمومی  ( هستند. پس گوش تو به ســوی افكار عمومی و گرايش 

تو به جانــب آنان باشد«.
امــروزه سیســتم فوریت هــای پزشــکی، سیســتم امــدادی اســت کــه مــردم اطاعــات جامعــی 
راجــع بــه آن ندارنــد و عمومــا از وظایــف و کارکــرد اورژانــس 115 ناآگاه انــد و ایــن باعث شــده اســت 
حجــم زیــادی از مأموریت هــا را آژانــس باشــیم تــا اورژانــس! اورژانــس 115 کشــور ســاالنه قریــب بــه 
دو و نیــم میلیــون مأموریــت را پوشــش می دهــد. از تصادفــات و بیماری هــای قلبی-تنفســی گرفته 
ــته  ــه شایس ــکی آن چنان ک ــت پزش ــا فوری ــا، ام ــی و فرودگاه ه ــای ورزش ــتقرار در مجموعه ه ــا اس ت

اســت بــه مــردم شناســانده نشــده اســت.
کافــی اســت چنــد صباحــی را بــا یــک تکنســین یــا کارکنــان فوریــت پزشــکی هــم کام شــوید و 
از شــرح مأموریت هــای آن هــا اطــاع پیــدا کنیــد تــا بدانیــد فوریــت پزشــکی چــه شــغل پراســترس 
و پرهیجانــی اســت کــه روزنامه هــا و مجــات بــا انتشــار همیــن مأموریت هــا در صفحــات حــوادث 
خــود، تعــداد زیــادی مخاطــب را جــذب کرده انــد درحالی کــه می تــوان همیــن مســئله را از 
طریــق یــک ســایت خبــری مختــص اورژانــس انجــام داد و بــا منتشــر کــردن مأموریت هــای پرخطــر 
ــی از  ــم بخش ــنا و ه ــس آش ــای اورژان ــا مأموریت ه ــردم را ب ــم م ــس 115 ه ــز اورژان و چالش برانگی
زحمــات ایــن فرشــتگان نجــات خــط مقــدم درمــان را اطاع رســانی کــرد؛ هرچنــد که مدتی اســت 
ــانی های  ــی از جان فش ــج  بخش ــک پن ــک ی ــی ی ــال تلگرام ــج و کان ــک پن ــک ی ــریه ی ــق نش از طری
ــع از  ــز مان ــدود آن نی ــراژ مح ــریه و تی ــودن نش ــی نب ــی همگان ــود ول ــر می ش ــان 115 منتش کارکن
اطاع رســانی عمومــی در ســطح جامعــه شــده اســت ولــی می تــوان بــا ایجــاد روابــط عمومــی پویــا 
در بدنــه اورژانــس در هــر شــهر و بــا تزریــق بودجــه و امکانــات در ســطح روابــط عمومــی اورژانــس 

کشــور، فوریــت پزشــکی را آن گونــه کــه شایســته اســت در اندیشــه ها تزریــق کــرد.
ســخن آخــر: نــادر ابراهیمــی در کتــاب ))یــک عاشــقانه  آرام(( چــه زیبــا می گوید:خداونــد پیش 
از آنکــه انســان را بیافرینــد، عشــق را آفریــد، چراکــه می دانســت انســان، بــدون عشــق، درد روح را 
ادراک نخواهــد کــرد و بــدون درد روح، بخشــی از خداونــد را در خویشــتن خویــش نخواهــد داشــت.

این قسمت: دوست جدید علی!

ماجراهای علی و صدو پونزده

کجاست؟ 
بابای تو چه کاره 

است؟ آرش گفت: 
اورژانس جایی است که 

اگر کسی مریض شود و یا حالش 
خیلی بد شود به آنجا زنگ می زند، آن وقت 

بابای من و دوستانش 
می روند آنجا و به او کمک می کنند. علی 

گفت: چه شغل عجیب و جالبی دارد. آرش با خوشحالی گفت: 
آره بابا می گوید کارشان خیلی سخت است چون با جان مردم ارتباط 

دارد، اما به نظر من بابای من یک قهرمان است چون تا حاال جان خیلی ها را 
نجات داده است.

علی پرسید: واقعا؟! چطوری؟
مامان علی و مامان آرش که داشتند به حرف های آن ها گوش می دادند لبخندی زدند و مادر 

علی گفت: علی جان نمی خواهی دوستت را دعوت کنی برویم ناهار بخوریم؟!
علی لبخندی زد و نگاه آرش کرد، آرش گفت: قول می دهم بعدا همه ماجراهایی که 

برایم تعریف کرده را برایت بگویم.
ادامه دارد...

علی در 
خانه شان را باز کرده 

بود و به راهرو روبه روی 
خانه شان نگاه می کرد، یک 

خانواده جدید به آپارتمان آن ها 
آمده بودند و یک پسر کوچک 

هم سن علی هم داشتند. علی خیلی خوشحال 
بود که دوست جدیدی پیدا کرده است و منتظر بود تا 

اسباب کشی همسایه جدیدشان تمام شود و برود با او بازی کند.
علی با خودش گفت: فکر کنم تا من بروم و ناهارم را بخورم کار آن ها هم تمام 

شده، در را بست و به آشپزخانه رفت.
مامان ناهار علی را جلویش گذاشت و یک ظرف بزرگ دیگر هم کشید. علی با تعجب پرسید: 

مامان مهمان داریم؟ مامان لبخندی زد و گفت: آره عزیزم، حتما همسایه های جدیدمان ناهار آماده نکرده اند و 
حسابی هم خسته اند، می خواهم از آن ها دعوت کنم تا بیایند با هم ناهار بخوریم.

علی که خیلی خوشحال شده بود با صدای بلند گفت: آخ جون، آخ جون، منم میام منم میام. مامان خندید و گفت 
خیلی خوب تو هم بیا.

...
علی سالم کرد و وارد خانه همسایه شد. پسر همسایه تا علی را دید جلو آمد و آرام سالم کرد. خانم همسایه به مامان علی گفت: فکر 

کنم آرش من هم سن و سال پسر شما باشد. علی و آرش به هم لبخندی زدند و با هم دوست شدند. مامان علی هم آن ها را برای 
ناهار دعوت کرد.

خانم همسایه تشکر کرد و گفت: همسرم در اورژانس 115 کار می کند، مرخصی اش تمام شده بود و باید 
می رفت، برای همین هم نتوانستیم خیلی خانه را مرتب کنیم. مامان علی گفت: بله بابای علی  

گفته بود همسرتان از نیروهای اورژانس هستند، ما خیلی خوشحال هستیم که شما 
اورژانس 115 همسایه ما شدید. علی از آرش پرسید 



اورژانس در آینه اسالم

ــتانش  ــود. دس ــت ب ــیده و ناراح ــره اش درهم کش ــت. چه ــتش را می شس ــت دس داش
 38 حــدودا  جوانــی  دارد.  اســترس  فهمیــدم  می کشــید  هــم  بــه  محکــم  کــه  را 
ــون  ــته و مغب ــه ی شکس ــا در آن لحظ ــر اراده! ام ــم و پ ــاال، مصم ــد و ب ــوش ق ــاله، خ س
ــفید  ــاس س ــودم. لب ــده ب ــس دی ــز اورژان ــاری او را در مرک ــد ب ــا چن ــناختم. قب او را نش
ــامتی  ــم و چاق س ــه او گفت ــی ب ــدا قوت ــود. خ ــرده ب ــن ک ــه ت ــا را ب ــین فوریت ه تکنس
ــت  ــن انداخ ــرش را پایی ــه س ــه ای! درحالی ک ــده؟ گرفت ــزی ش ــیدم چی ــردم و پرس ک
گفــت: امــروز دو نفــر مقابــل دیدگانــم جــان دادنــد. کمــی دلــداری اش دادم و گفتــم تو 
زحمــت خــود را کشــیده ای هــر چــه خــدا بخواهــد همــان می شــود، ناراحــت نبــاش. 
ــد... ــروع ش ــم ش ــه در ذهن ــازه قص ــن او ت ــا رفت ــت. ب ــد و رف ــی آرام ش ــم کم ــا صحبت های ب

خــود را جــای او گذاشــتم. فقــط ده دقیقــه تمرکــز بــر صحنــه ای کــه او دیــده بــود و 
کســی آخریــن نفس هــای زندگــی اش را جلــوی مــن کشــیده و بعــد تمــام کــرده باشــد، 
حالــم را دگرگــون کــرد. حقیقتــا کار آســانی نیســت. شــاید بتــوان گفــت: از ســخت ترین 
کارهــای دنیــا، همیــن کار بچه هــای اورژانــس اســت؛ امــا مهــم ایــن اســت کــه زحمــات 
و ســختی کار ایــن بچه هــا توســط همــه بخصــوص خانواده هایشــان دیــده شــود. 
همســری کــه شــرایط مــردش را درک کنــد و ماحظــات کار او را بدانــد طبیعتــا 
ــا  ــم خودداری ه ــوع مه ــه موض ــده ب ــن گزی ــت. در ای ــد داش ــری خواه ــازگاری بهت س
ــامل  ــوع ش ــن موض ــد ای ــت. هرچن ــم پرداخ ــترک خواهی ــی مش ــا در زندگ و اجتناب ه
ــا دوســتان و همــکاران هــم می شــود. ســؤال اساســی ایــن اســت کــه؛ چــه  برخــورد ب
از مهم تریــن اجتناب هــا  اجتناب هایــی در زندگــی خانوادگــی الزم اســت؟ یکــی 
لجاجــت و بهانه جویــی اســت. گاهــی اوقــات اختاف هــا بــه دلیــل بهانه جویــی 
ــاید  ــدارد. ش ــی ن ــا و اساس ــچ مبن ــه هی ــی ک ــت. لجاجت ــه اس ــای کودکان و لجاجت ه
بــرف  در  گرگ ومیشــی  باشــد.  مطلــب  بیانگــر همیــن  گرگ ومیــش  ضرب المثــل 
ــه میــش گفــت:  ــاگاه گــرگ رو ب ــه ن ــود کــه ب راه می رفتنــد. گــرگ پشــت ســر میــش ب
»گردوخــاک نکــن«! میــش در جــواب گفت:»اگــر می خواهــی مــرا بخــوری بخــور امــا 

ــه«! ــدارد ک ــود ن ــاک وج ــرف گردوخ ــرا در ب ــت زی ــه اس ــن بهان ــن! ای ــی نک بهانه جوی
ــر  ــت، العس ــن نیس ــه در مؤم ــت ک ــز اس ــش چی ــد: »ش ــادق )ع( می فرمای ــام ص  ام
و الَنِکــد و اللجاجــة و الکــذب و الحســد و البغــی«؛ ســخت گیری، بــی خیــری، 
لجاجــت، دروغ، حســادت و ظلــم. اگــر بــه ســوره فرقــان مراجعــه کنیــد در آیــات ایــن 
ســوره آمــده: »مــردم خدمــت پیامبــر )ص( آمدنــد و گفتنــد: یــا رســول الله! چــرا شــما 
ــرا  ــوری؟ چ ــذا می خ ــرا غ ــتی چ ــدا هس ــر خ ــما پیغمب ــر ش ــد؟ اگ ــازار راه می روی در ب
انســان هســتی؟ چــرا خداونــد از فرشــته ها پیغمبــر نفرســتاده اســت؟« وقتــی انســان 
بــه دیــده عقــل بــه ایــن ســؤاالت می نگــرد می بینــد کــه همــه ایــن ســؤاالن از لجبــازی 
و بهانه تراشــی بــرای دوری از حــق اســت. گاهــی زن و شــوهر حقــوق یکدیگــر را 
رعایــت نمی کننــد وشــرایط یکدیگــر رادرک نمــی کننــد؛ و بــرای همیــن کارشــان 
ــه در  ــردم ک ــه می ک ــی را مطالع ــد. گزارش ــاق می انجام ــه ط ــی ب ــاف  و گاه ــه اخت ب
ــد  ــاق می کن ــت ط ــی در دادگاه درخواس ــوت خانم ــان طاغ ــود در زم ــده ب آن قیدش
ــتان  ــان دوس ــرم در می ــون همس ــد: چ ــوند می گوی ــا می ش ــت را از او جوی ــی عل و وقت
دانشــگاهی ام چــای را در نعلبکــی نوشــیده و ایــن باعــث آبروریــزی اســت. بــه او گفتــه 
ــم  ــی آن خان ــی دارد؟! ول ــه عیب ــد. چ ــت کرده ان ــن درس ــرای همی ــی را ب ــد نعلبک بودن
ــی را در نعلبکــی می خــورده!  ــد چای ــد: او کاس کار مــن را پاییــن آورده و نبای می گوی
خــب مســلما چنیــن خانمــی بــرای زندگــی مشــترک مناســب نیســت چــون بهانه جویــی 
می کنــد. »حــارث بــن کلبــه« پزشــک متخصــص و آگاهــی بــود. شــبی در اواســط شــب 
بیــدار شــد و دیــد همســرش بــا خال دنــدان، دندان هایــش را پــاک می کنــد. بــا 
خــود گفــت: عجــب آدمــی اســت شــاید مســواک نکــرده خوابیــده و حــاال نصــف شــب 
بیــدار شــده مســواک می زنــد شــاید هــم نصــف شــب بیــدار شــده و غذاخــورده و بــرای 
ــاق  ــتحق ط ــورت مس ــر دو ص ــرده، در ه ــاز پیداک ــال نی ــه خ ــش ب ــن دندان های همی
اســت! چــون هــم بی نظــم اســت و هــم بهداشــت را رعایــت نکــرده؛ و صبــح روز بعــد 
خانمــش را طــاق داد. وقتــی همســرش علــت طــاق را از او پرســید علتــش را بیــان 
کــرد. زن گفــت: اشــتباه کــردی! اتفاقــا شــب مســواک زده بــودم امــا تکــه ای از چــوب 
مســواک الی دندانــم مانــده بــود، نیمه شــب خــال نرم تــری برداشــتم تــا چوبــی را کــه 
از مســواک بیــن دندانــم بــود را دربیــاورم. مــرد گفــت: اشــتباه کــردم. زن گفــت: تــو 
ــا مــن نمی خــوری. چــون بــه خاطــر یــک مســواک زدن بهانه جویــی  ــه درد زندگــی ب ب
ــا  ــی و نمی شــود ب ــه هــم می زن ــه خاطــر یــک موضــوع ســاده زندگــی را ب می کنــی و ب

ایــن وضــع زندگــی کــرد.
ــا همســر و فرزندانمــان  ــد حواســمان در زندگــی جمــع باشــد. در برخــورد ب ــذا بای ل
ــا  ــد و اص ــا می گیرن ــی مبن ــای ب ــراد بهانه ه ــی اف ــفانه بعض ــم. متأس ــی نکنی بهانه جوی
جــا نــدارد؛ مثــا چــرا غــذا گــرم اســت یــا چــرا ســرد اســت؟ چــرا ایــن لبــاس ایــن چنان 
اســت؟ چــرا دیــر آمــدی یــا چــرا زود آمــدی! ایــن بهانه هــا باعــث می شــود زندگــی بــه 
ــران از  ــب دیگ ــردن معای ــو ک ــا بازگ ــا ی ــیدن خانواده ه ــه رخ کش ــا ب ــا مث ــزد. ی ــم بری ه

دیگــر مــواردی اســت کــه باعــث بــه وجــود آمــدن مشــکل در زندگــی می شــود.
حقیــر خــود یــک تجربــه ای در ایــن زمینــه دارم؛ مدت هــا پیــش در مســجدی نشســته 
بــودم و جوانــی آمــد و گفــت: فــردا شــب می خواهــم ازدواج کنــم و می خواهیــم شــما 
تشــریف بیاوریــد و خطبــه عقــد مــا را قرائــت بفرماییــد. خیلــی خوشــحال شــدم و بــه 
او تبریــک گفتــم و ســپس شــغلش را پرســیدم و گفــت: نجــار هســتم. کارش بــا چــوب 
ــاره او  ــان دوب ــد از دیدارم ــی بع ــژه! مدت ــرایط وی ــا ش ــی ب ــط کارگاه ــخ و در محی و می
ــا  ــود ام ــوب ب ــان خ ــت: ازدواجم ــدم گف ــا ش ــت را  جوی ــود عل ــت ب ــه ناراح ــدم ک را دی
ــن از  ــراد گرفت ــب و ای ــه عی ــرد ب ــروع ک ــرم ش ــای اول، همس ــت هفته ه ــد از گذش بع
لبــاس پوشــیدن مــن! و گفــت ایــن چــه تیــپ و قیافــه ای اســت کــه تــو داری! همیشــه 
ــوب  ــا چ ــن ب ــه کار م ــح دادم ک ــه توضی ــی! هرچ ــه می آی ــه خان ــی ب ــای خاک بالباس ه

اســت، قبــول نکــرد و حــرف خــودش را زد.
عزیــزان مــن، ایــن مثال هــا و ده هــا نمونــه دیگــر مثال هایــی هســتند از بهانه جویــی 
کــه زندگــی را تلــخ می کنــد؛ و خاصــه کام اینکــه؛ کار بچه هــای اورژانــس کار پرتنــش 
و پراسترســی اســت کــه در صــورت درک شــرایط توســط همســر و خانواده شــان، 
ســختی کار آن هــا کمتــر می شــود؛ و نیروهــای اورژانــس حقیقتــا بــه همراهــی 

ــد. ــاز دارن ــان نی خانواده ش

12صفحه + 4 صفحه ضمیمه تنفس )رایگان(

مخالفتــی  باشــند  داشــته  را  الزم  اســتعداد  زمینــه 
نخواهــم کــرد.

یک یــک پنــج: آقــای حجــازی در کارهــای منــزل و 
مســئولیت زندگــی مشــترک بــا شــما همــکاری دارنــد؟

ــی  ــازی راض ــای حج ــی از آق ــینی: خیل ــر حس می
ــام کنارمــان نیســتند  هســتم گرچــه در بســیاری از ای
ــن  ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ــف و ب ــرق مختل ــه ط ــا ب ام
ــه  ــی ب ــی وقت ــد. گاه ــران می کنن ــا را جب کمبوده
همــه  و  آماده شــده  ناهــار  می آیــم  خانــه 
ــر  ــز س ــده و همه چی ــته ش ــا شس ظرف ه
ــه  ــی ب ــرار دارد. وقت ــودش ق ــای خ ج

نبودن شــان  دلیــل 

ناراحتــی و گلــه  دارم همیشــه 
بســیار  می کننــد.  ســکوت 
صبــور و بزرگــوار هســتند. بــا 
اخــاق خوبــی کــه دارنــد تمــام 
ــد.  ــران می کنن ــا را جب کمبوده
تمــام  بــا  اورژانــس  نیروهــای 
ــی کــه می کشــند متاســفانه گاهــی مــورد کــم  زحمات

لطفی و بی محبتی 
قرار می گیرند.

یک یــک پنــج: بــه نظــر خودتــان چــرا مــورد کــم 
لطفــی قــرار می گیرنــد؟

شــده  زیــاد  مــردم  توقــع  حســینی:  میــر 
چــون  اســت.  کــم  امکانــات  درحالی کــه 
رســانه ها  در  نمی گیــرد.  صــورت  فرهنگ ســازی 
ــم  ــار داری ــا انتظ ــود. م ــس نمی ش ــی از اورژان صحبت
ســطح  بــردن  بــاال  و  فرهنگ ســازی  در  رســانه ها 
اطاعــات مــردم کوشــاتر باشــند. گاهــی بعضــی 
جوان هــا بــرای تفریــح خــود، مأموریت هــای کاذب 
اعــام می کننــد و نیروهــای اورژانــس را به زحمــت 
اجــر  و  ارزش  از  اگــر  درحالی کــه  می اندازنــد. 
معنــوی کار اورژانــس گفتــه شــود بــا بــاال رفتــن ســطح 
اطاعــات جامعــه، مــردم اهمیــت بیشــتری بــرای 
ــا برخــورد بهتــری  ــل می شــوند و مطمئن ــن کار قائ ای
ــادت  ــازی ع ــای حج ــد آق ــر چن ــت. ه ــد داش خواهن
ندارنــد ســختی ها و ناراحتی هــای کار را بــه خانــه 

بیاورنــد.
یک یــک پنــج: یعنــی اســترس های کاری هیــچ 

ــدارد؟ ــان ن ــاق ایش ــر اخ ــری ب تأثی
میرحســینی: صحنه هــای دردناکــی کــه در حیــن 
می خواهــد.  بزرگــی  دل  حقیقتــا  می بیننــد  کار 
صحنه هــای  ایــن  دیــدن  می گوینــد  خودشــان 
ــه  ــن تجرب ــر م ــه نظ ــا ب ــده ام ــادت ش ــراش ع دل خ
هــر روزه صحنه هــای اســترس زا، فشــار و تأثیــر 
خــود را دارد و نمی تــوان آن را نادیــده گرفــت 
هــر چنــد خودشــان متوجــه ایــن پیــری روح 

نباشــند.
ــواده  ــا خان ــی ب ــر صحبت ــج: اگ ــک پن یک ی
ــد بگوییــد. هــای اورژانــس سراســر کشــور داری

میــر حســینی: ابتــدا ضمــن عــرض خســته 
نباشــید بــه همــه نیروهــای اورژانــس و عــرض خــدا 
ــدوارم  ــامتی دارم و امی ــان آرزوی س ــرای ش ــوت ب ق
بــا تمــام تــوان بــرای نجــات جــان مــردم تــاش 
ــا حــد امــکان  ــه همســران آن هــا می گویــم ت کننــد. ب
ــل  ــر درک متقاب ــه اگ ــد ک ــان را درک کنن ــران ش همس
ــم  ــت و از ه ــد داش ــی نخواه ــا دوام ــد زندگی ه نباش

می پاشــد.
بــا  صحبتــی  اگــر  پایــان  در  پنــج:  یک یــک 

کنیــد. مطــرح  داریــد  مســئولین 
میــر حســینی: بعضــی از نیروهــای اورژانــس 
بعــد از ســال ها خدمــت هنــوز نیــروی رســمی 
ندارنــد.  را  الزم  مزایــای  و  حقــوق  و  نیســتند 
افــراد  ایــن  مشــکات  بــه  امــکان  صــورت  در 
رســیدگی شــود تــا بــا دلگرمــی بیشــتری بــه 
کارشــان ادامــه دهنــد. چــون عــدم حضورشــان 
ــا و حقــوق شــان،  ــودن مزای ــه و پاییــن ب در خان
نــزد خانواده شــان فقــط باعــث شــرمندگی 

می شــود. بیشــتر 

 درک متقابل نباشد زندگی  می پاشد!
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کارشناس مذهبی

تصویر سازی های این ستون مربوط به موسسه گل گندم میباشد

این قسمت: دوست جدید علی!

ماجراهای علی و صدو پونزده

کجاست؟ 
بابای تو چه کاره 

است؟ آرش گفت: 
اورژانس جایی است که 

اگر کسی مریض شود و یا حالش 
خیلی بد شود به آنجا زنگ می زند، آن وقت 

بابای من و دوستانش 
می روند آنجا و به او کمک می کنند. علی 

گفت: چه شغل عجیب و جالبی دارد. آرش با خوشحالی گفت: 
آره بابا می گوید کارشان خیلی سخت است چون با جان مردم ارتباط 

دارد، اما به نظر من بابای من یک قهرمان است چون تا حاال جان خیلی ها را 
نجات داده است.

علی پرسید: واقعا؟! چطوری؟
مامان علی و مامان آرش که داشتند به حرف های آن ها گوش می دادند لبخندی زدند و مادر 

علی گفت: علی جان نمی خواهی دوستت را دعوت کنی برویم ناهار بخوریم؟!
علی لبخندی زد و نگاه آرش کرد، آرش گفت: قول می دهم بعدا همه ماجراهایی که 

برایم تعریف کرده را برایت بگویم.
ادامه دارد...

علی در 
خانه شان را باز کرده 

بود و به راهرو روبه روی 
خانه شان نگاه می کرد، یک 

خانواده جدید به آپارتمان آن ها 
آمده بودند و یک پسر کوچک 

هم سن علی هم داشتند. علی خیلی خوشحال 
بود که دوست جدیدی پیدا کرده است و منتظر بود تا 

اسباب کشی همسایه جدیدشان تمام شود و برود با او بازی کند.
علی با خودش گفت: فکر کنم تا من بروم و ناهارم را بخورم کار آن ها هم تمام 

شده، در را بست و به آشپزخانه رفت.
مامان ناهار علی را جلویش گذاشت و یک ظرف بزرگ دیگر هم کشید. علی با تعجب پرسید: 

مامان مهمان داریم؟ مامان لبخندی زد و گفت: آره عزیزم، حتما همسایه های جدیدمان ناهار آماده نکرده اند و 
حسابی هم خسته اند، می خواهم از آن ها دعوت کنم تا بیایند با هم ناهار بخوریم.

علی که خیلی خوشحال شده بود با صدای بلند گفت: آخ جون، آخ جون، منم میام منم میام. مامان خندید و گفت 
خیلی خوب تو هم بیا.

...
علی سالم کرد و وارد خانه همسایه شد. پسر همسایه تا علی را دید جلو آمد و آرام سالم کرد. خانم همسایه به مامان علی گفت: فکر 

کنم آرش من هم سن و سال پسر شما باشد. علی و آرش به هم لبخندی زدند و با هم دوست شدند. مامان علی هم آن ها را برای 
ناهار دعوت کرد.

خانم همسایه تشکر کرد و گفت: همسرم در اورژانس 115 کار می کند، مرخصی اش تمام شده بود و باید 
می رفت، برای همین هم نتوانستیم خیلی خانه را مرتب کنیم. مامان علی گفت: بله بابای علی  

گفته بود همسرتان از نیروهای اورژانس هستند، ما خیلی خوشحال هستیم که شما 
اورژانس 115 همسایه ما شدید. علی از آرش پرسید 





شرح جدول:

افقی

ــت 1.کــدمســمومیت-بیمــاریآنرادیاب
گوینــد.

2.نوعــیماهــیکــهمعــربآنجمــه
بیمــاری همــان همهگیــری- اســت-

اســت. پارکینســون
مینشــانند-کداِم درمــان بــرای .3

خــون. ســرطان خودمانــی-
4.بــهگروهــیازبیماریهــابــاســابقه
آســم،تــبیونجــهواگزمــاگفتــهمیشــود-
ــا-مخفــفالتینــیتزریــقوریــدی. ــرپ اث

5.شــاعرانهیمــو-کشــتیجنگی-مســدود
ــط ــکومتوس ــرخرگهایکوچ ــدنس ش

ناشــیازالتهــابرگ.
ــد- ــدراگوین ــویآبمرواری ــانپهل 6.درزب
درعربــیبــهاســکارزخــمگفتــهمیشــود-
ضعــفوغــش-گال،یــکبیمــاریانگلــی

پوســتی.
7.فراخوانــیتیــماحیــابــااعــامایــنکــد

اســت-رقــاصانگلیســی.
ــان ــش،هم ــاوبخش ــی-عط ــهِگل 8.گلول
ــودهو ــهمعنــیآل ــهاســت-دراوســتاب هب

ــدهاســت. نجــسآم
9.نوعــیدســتکشجراحــیازجنــس
ــدن ــیب ــهکمآب ــل-ب ــیوینی ــدپل کلرای

. د گفتهمیشــو
10.شــبهحیــرتوسرگشــتگی-جــای
پیدایــش،اصــلومبــدأ-زادگاهپــدرشــعر
ــهدنیــا ــکلدرایــنشــهرب ــو-کاشــفال ن

ــد. آم
ــی ــرهصفاق ــعدرحف ــعمای ــهتجم 11.ب
گوینــد-ظــرفمــدرجدارو-مخزنســوخت

خــودرو.

گــوارش و امولســیون موجــب .12
حــرف میشــود- چربــی مولکولهــای
ســیزدهموچهاردهــمالفبــایفارســی-هــر
ــه،جراحــت،شــوک،آســیبو ــوعضرب ن

ــد. ــهراگوین حادث
13.اجابــتمــزاجدشــوار-نوعــیدرک
حســیبــدونوجــودمحــرکواقعــی-
ــانو ــطزب ــیتوس ــدادراههوای ــانهانس نش

.snoring اپیگلــوت،
ــهدر ــتک ــیاس ــاریالتهاب ــکبیم 14.ی
ــی ــلولهایعصب ــنس ــایمیلی آنغافه

.Pain-ــا ــد-قانقاری ــیبمیبینن آس
15.علــت،وســیله،طریــق-نوعــیتکنیــک

جراحــیبــرایدیــدندرونشــکم.

عمودی

گلوکوکورتیکوئیدهــا جــزء دارو ایــن .1
ــی ــتمایمن ــدهسیس ــرکوبکنن ــودهوس ب
التینــی مخفــف اســت- ضدالتهــاب و

قندخــونناشــتا.
ــدن 2.جمــعشــدنخــوندربخشــیازب
ولــیخــارجازرگهــاراگوینــد-کمخونــی-

نوعــیســاحجنگــی.
ــان ــاندرزم ــطایرانی ــانوخ ــامزب 3.ن

اشــکانیانوساســانیان-تصفیــهپاســمای
-Kidney،خــونراهــمبــهعهــدهدارد

ــزاوار. ــت،س درس
4.ســوپبیســین-یــکســاختارغیرعادی
وگــردکــهبــهآنگرهــکهــممیگوینــد-

ازمکانهــایدیدنــیوباســتانیترکیــه.
5.مــکان،منــزل-کندنــیوارونه-شــادمانی،

خوشی.
6.ســازمانهمکاریهــایاقتصــادیآســیا-
ــه ــت-ترجم ــذراس ــلگ ــازی-مح ــدرت پ
ــاق ــرایالص ــهب ــیک ــا«درترک ــرف»ب ح

ــد. ــهمیآی وصل
ــدن،نشــتآب- ــیازب 7.آبآوردنموضع
درپایــگاهمربوطــهمســتقرشــدیم-نوعــی

لبــاس»معمــوالزنانــه«.
ــیدوســت، ــهمعن ــایپروردگار)ب 8.ازنامه
محبــوب(-بیمــاریتــرس،تــرسمرضــی
ــهتوســط ــوعبیمــاریپوســتیک ــکن -ی

ــود. ــادمیش ــانایج ــروسآبلهمرغ وی
ــدرا ــرب ــت-»...«»...«وبدت ــعهم 9.جم

ــرود ــین ــیوقفای ــهجفای انتخــابکــن-ب
عاشــقصــادق،»...«بــرهــمنزنــد»...«

ــنانش. ــروس ــیتی بزن
ــر، ــیاء-خورشــید،مه ــرداش ــز،مف 10.چی
ــراد،هــوا-مخفــفمــنرا. شــمس-کام،م
ــتانیاســت- ــردانمجارس ــامیم 11.ازاس
ــونرااز ــهخ ــدنک ــاهرگب ــنش بزرگتری
ــاند- ــدنمیرس ــهاعضــایب بطــنچــپب

ــرافدهن. اط
پاریــس- 12.مــوزهایدرمرکــزشــهر
ترافیــکمکالمــهدارم-صــورت،چهــره.
13.هــریــکازپارههــایانــارکــهپــردهای
،Fetus-ــت ــازکرویآنراگرف ــفیدون س
نــوزادمتولــدنشــده-ازشــهرهایفرانســهو

مرکــزناحیــهآکیتــن.
ــی-ایســتقلبــی-ازآخــر 14.خــوابعرب
ــه ــهب ــمیک ــار«،چش ــرخم ــید»پ بنویس

ــد. ــوردگانمان ــرابخ چشــمش
15.مکالمــهمفهــومنیســت-نبــضکنــدو

آهســته)کندتپشــی(.

جدول شماره 14 کمیک استریپ
مهدی عزیزی |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

سید رضا مرتضوی ||||||||||||||||||
کارتونیست

 تکنسین اورژانس 115 نائین

 نشریه یک یک پنج در نظر دارد موفقیت های فرزندان پرسنل را منعکس نماید. لذا همکارانی که 
فرزندانشان    موفقیت هایی در زمینه های فرهنگی ،  ورزشی  ،  علمی ،  قرآنی و... دارند. عکس  
باکیفیت چاپ فرزندان خود،  زمینه موفقیت آن ها و نام شهر را به شماره تلگرامی نشریه ارسال 

نمایند. 09011115852

 عبداله ریشهری نوه 
احمد عاشوری-بوشهر

محمد محراب قائدی کوچولو ی شهید حسن قائدی
 بیست وسه روزه شد. 

به یاد شهید قائدی همکار خوب ما در سانحه سقوط بالگرد 
اورژانس فارس

همســر مهربانــم ، از صبــر و متانتــی کــه در همراهــی بــا شــرایط شــغلی مــن 
ــن  ــه تری ــت در خالصان ــاد زیبای ــگزارم . ی ــما سپاس ــیار از ش ــد بس ــته ای داش
ــد.   ــه می درخش ــت همیش ــی نیس ــری از تاریک ــه خب ــا ک ــم، آنج ــه قلب گوش
ــت  ــان اس ــالگرد ازدواج م ــومین س ــه س ــاه را ک ــهریور م ــه ش ــحالم ک خوش
بــا همراهــی گل نوشــکفته مــان »رهــام« کوچولــوی عزیــز بــه جشــن      

. می نشــینیم
حال ما نیکوست به آن امید که نیکو باد حال گل...

روح الله نجفی تکنسین اورژانس ابهر

گلهای باغ زندگی
)فرزندان ممتاز کارکنان اورژانس کشور(
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شرح : درسال 94 بیش از هزار مادر باردار، نوزادان 
خود را در آمبوالنس های 115 سالم به دنیا آوردند.
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ر اهچوهاجنپهدلر


