
رئیس مرکز مدیریت  حوادث و فوریت های پزشکی فسا

ه��دف واال و غای��ی تمامی اعضای خان��واده اورژانس 115 ارائه 
خدم��ت ب��ا کیفی��ت ب��ه نیازمن��دان در موقعی��ت ه��ای اورژانس��ی                 
می باشد.  اطالع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص خدمات نهاد 
خدمت رس��انی چون اورژان��س 115 یکی از ضروریات می باش��د. 
اطالع رس��انی در ای��ن زمینه از چند جهت س��بب پویای��ی و ارتقاء 
عملک��رد خواهد ش��د. شناس��اندن زحم��ات هم��کاران محترم در 
اورژانس 115 به جامعه و حتی س��ایر بخش های سیستم بهداشت 
و درم��ان عالوه بر ارتقاء آگاهی افراد از این خدمات س��بب افزایش 
رضای��ت مندی و انگی��زه کارکنان نیز خواهد ش��د. خ��وش بختانه 
توجه و حساس��یت به این مهم در اورژانس کش��ور ب��ا حمایت های     
ب��ی دریغ این مجموعه عل��ی الخصوص حمای��ت و دلگرمی جناب 
آقای دکتر صابری نیا –رئیس محترم اورژانس کشور-  و جناب آقای 
دکتر میعاد فر – معاون محترم اورژانس کش��ور- کلید خورده است. 
تش��کیل کمیته روابط عمومی اورژانس در س��طح کش��ور به منظور 
فرهنگ س��ازی در س��طح جامعه، یکی از این اقدامات ریش��ه ای و 
اصولی اس��ت که هدف آن شناس��اندن خدمات همکاران پر تالش 
اورژانس 115 به جامعه از طرق مختلفی، چون ورود به کتاب های 
درس��ی دانش آموزان، اطالع رسانی از طریق رسانه های دیداری و 
ش��نیداری، حضور پر رنگ تر در رسانه های مکتوب و ... می باشد. 
با توجه به این هدف گذاری، امتیاز نش��ریه یک. یک. پنج که برای 
اولی��ن بار در کش��ور آغازگر راه اطالع رس��انی و فرهنگ س��ازی در 
خص��وص خدم��ات اورژان��س 115 ب��وده اس��ت، از مرک��ز مدیریت 
ح��وادث و فوریت های پزش��کی فس��ا ب��ه مرکز مدیری��ت حوادث و 
فوریت های پزشکی کش��ور تغییر یافت تا نوید بخش آینده روشنی 
در عرصه اطالع رسانی و فرهنگ سازی خدمات این نهاد در سطح 
کش��ور باش��یم. با توجه به تغییر امتیاز و کش��وری شدن این رسانه، 
هم��ه هم��کاران اورژان��س 115 در اقص��ی نق��اط کش��ور بایس��تی 
احس��اس مس��ئولیت نموده و به ارتقاء و پیش��رفت این نشریه که در 
واق��ع ارتقاء و پیش��رفت خانواده اورژانس کش��ور می باش��د، کمک 
نمایند. مش��ارکت همه همکاران از سراس��ر کش��ور در این نشریه و 
احس��اس مس��ئولیت در این زمینه راه را برای تحقق آرزوی دیرینه 
هم��ه همکاران که شناس��اندن خدمات و فرهنگ س��ازی به جامعه 
می باش��د را هموارتر خواهد س��اخت. در پایان از جناب آقای دکتر 
صاب��ری نی��ا رئیس محت��رم اورژانس کش��ور که مدیر مس��ئولی این 
نش��ریه را از ط��رف خ��ود به بن��ده تفوی��ض اختیار نمودند تش��کر و 
قدردانی می نمایم. ان شاءالله با درایت و هم فکری همه همکاران 
از این فرصت پیش آمده به نحو احس��ن در جهت اعتالی اورژانس 

استفاده نمائیم.

اورژان���س 115 تهران
وزی��ر  االختی��ار  ت��ام  نماین��ده 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
در ستاد مراس��م ارتحال بنیان گذار 
و  بیس��ت  گف��ت:  انق��الب  کبی��ر 
بزرگداش��ت  مراس�����م  شش��مین 
حضرت امام خمین��ی )ره( در واقع 
حاص��ل م��اه ها ت��الش و جلس��ات 
همکاران بنده بود، که از اسفند 93 
ش��روع و تا 14 خرداد امس��ال ادامه 

داش��ت . 

دکت��ر س��ید اس��دا... موس��وی، 
ریاس��ت مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و 
فوریت های پزش��کی ته��ران عنوان 
کرد: س��طح  مراسم از کیفیت قابل 
قبولی برخوردار بود. حضور تمامی 
مس��ئولین عال��ی رتبه نظ��ام نیز در 
کنار م��ردم، مصداق واقع��ی بیانات 
رهب��ری در خص��وص اجرای ش��عار 

همدل��ی و همزبان��ی ب��ود.  

موس��وی افزود: ب��ا توجه به تعدد 
جلس��ات هماهنگی برگزار ش��ده و 
برنامه ریزی های هدفمند در روزها 
و ماه های قبل از مراس��م ، شاید به 
هماهنگ��ی  و  نظ��م  بت��وان  ج��رات 
مناس��ب بین ارگان ها را، مهمترین 
تفاوت و مزیت مراسم امسال نسبت 
ب��ه س��ال ه��ای گذش��ته برش��مرد. 
همچنین در این دوره جلسات ویژه 
ای در خص��وص آمادگی و مبارزه با 
ش��د. برگ��زار  بیوتروریس��م  تهدی��د 

مراسم امسال در صحن اصلی حرم 
امام برگزار ش��د. درکن��ار این موارد 
امس��ال افزای��ش محس��وس و قابل 
توجه��ی در تعداد زائرین نس��بت به 

س��ال های قبل وجود داش��ت.

دکت��ر موس��وی در م��ورد می��زان 
رضایت مندی از خدمات ارائه شده 
توس��ط اورژانس 115 کشور عنوان 
کرد: بازخوردهای دریافت شده در 
و  مراس��م  اج��رای  روز  دو  هم��ان 
روزه��ای بع��د، از مس��ئوالن و مردم 
عزی��ز هم��ه حاک��ی از س��طح باالی 

رضایت من��دی از خدم��ات درمانی 
ارائه ش��ده ب��وده اس��ت.اما الزم به 
ذکر اس��ت که نس��بت به آمار دقیق 
سطح رضایت مندی در حال حاضر 
نظرس��نجی صورت گرفته است که 
،منتش��ر  فراین��د  تکمی��ل  از  پ��س 

خواه��د گردی��د..

وی همچنی��ن اف��زود: تقارن این 
مراس��م با نیمه ش��عبان نقطه قوتی 
ب��رای این مراس��م ب��ود. ب��ا توجه به 
اینک��ه مل��ت عزی��ز ایران نس��بت به 
مناس��بات مذهب��ی توجه وی��ژه ای 
دارن��د ای��ن تق��ارن موج��ب انج��ام 
هرچ��ه بهت��ر و فضای وی��ژه معنوی 
مراس��م گش��ت. رس��انه ه��ا همواره 
توجه ویژه ای به اورژانس و خدمات 
درمانی ارائه ش��ده دارند و امسال با 
توج��ه به وس��عت ن��اوگان حاضر در 

مراس��م و خدم��ات درمان��ی انتظار   
می رفت ک��ه توجه ویژه ای از طرف 
رس��انه ها معطوف به اورژانس باشد 
. البته در کنار رس��انه ه��ا همکاران 
عزی��ز بنده در واح��د روابط عمومی 
ت��ا  نمودن��د  را  خ��ود  ت��الش  تم��ام 
عملک��رد  از  مطلوب��ی  انع��کاس 

اورژان��س در جامع��ه ارائ��ه دهن��د.

ب��ه  اف��زود:  ادام��ه  در  موس��وی 
ج��رات م��ی ت��وان گفت که امس��ال 
یکی از بهترین س��ال ها در خصوص 
تعام��ل بین ارگان های دس��ت اندر 
کار از جمل��ه هالل احم��ر ، پلیس ، 
آتش نش��انی و غیره بوده است . در 
واقع هماهنگی های منظم و برنامه 
ری��زی ش��ده ای وج��ود داش��ت که 
خوش بختانه در ص��د باالیی از این 
اهداف حاصل شد و همین جا ، جا 
دارد بن��ده ب��ه عن��وان نماین��ده تام 
مراس��م  س��تاد  در  وزی��ر  االختی��ار 
ارتح��ال از تمام��ی عزی��زان کم��ال 

تش��کر   را   داش��ته باش��م.

الزم به ذکر اس��ت که در مراس��م 
امس��ال تیمی از همکاران پزشک و 
ن��اوگان  در  تکنس��ین  و  کارش��ناس 
رس��انی  خدم��ت   115 اورژان��س 

نمودن��د . 

دکت��ر موس��وی در پای��ان عنوان 
کردند: بنده ب��ه نوبه خود از تمامی 
هم��کاران عزیز ک��ه نه����ایت تالش 
خ��ود را نمودن��د  ت��ا این مراس��م به 
بهترین ش��کل برگزار گردد تقدیر و 
تش��کر م��ی نمایم . در واق��ع حضور 
تک تک این عزیزان چه در قس��مت 
عملیات و چه در ستاد باعث شد که 
یکی از باشکوه ترین مراسم ها را در 
ط��ول ای��ن چند س��ال اخیر ش��اهد 

باش��یم.

نگاه��ی گ��ذرا ب��ه تجرب��ه 
اورژانس هوایی؛

چالش ها و فرصت ها

مع��اون تخصص��ی بح��ران و پدافن��د 
غیرعامل اورژانس 115 کشور

ب��ا توجه به کارایی نامناس��ب، نیازهای 
فراوان و رضایت ناکافی مردم و مسئولین از 
خدم��ات اورژان��س پیش بیمارس��تانی در 
کش��ور ه��ای متف��اوت، اورژان��س هوایی         
می تواند انتخابی مناس��ب برای تکمیل و 
حمای��ت از خدم��ات اضط��راری و حیاتی 
سالمتی در حوادث و فوریت های پزشکی 
باش��د. خصوصا در ش��رایطی که تمایل به 
س��ریع  انتق��ال  و  پاس��خ  زم��ان  کاه��ش 
مصدومی��ن و بیم��اران ب��ه مراک��ز درمانی 
مناس��ب اس��ت، ای��ن خدم��ات اهمی��ت 
بیش��تری پیدا م��ی کنند. انتقال س��ریع و 
مناس��ب کارکنان آماده، مجهز، با تجربه و 
آموزش دیده به صحنه حادثه ضمن کاهش 
معلولی��ت و م��رگ و می��ر ناش��ی از وق��وع 
حوادث و فوریت های پزش��کی قادر است 
ب��ار ای��ن مش��کالت را نی��ز کاه��ش دهد. 
اورژان��س هوایی ضمن انتق��ال بیماران و 
مصدومی��ن از صحن��ه حادث��ه، م��ی تواند 
جهت انتقال مصدومین بین بیمارستان ها 
و مراکز بهداشتی درمانی نیز استفاده شود 
و بیشتر مورد توجه کشور های توسعه یافته 
بوده؛خصوص��ا برای مناط��ق دورافتاده با 
پراکندگی جمعیتی و دسترسی سخت به 
اس��تفاده             پیش��رفته  س��المتی  خدم��ات 
می ش��ود. انتقال متخصیص پزش��کی به 
منظ��ور تامی��ن خدم��ات س��المتی حفظ 
کننده حی��ات در صحنه حادث��ه در زمانی 
کوت��اه نیز از دالئل توس��عه این خدمات در 
کشورهای اروپایی است که رویکرد درمان 
در محل را دنبال می کنند.ارزش استفاده 
از این خدمات زمانی روشن تر می شود که 
امکان ارتباط س��ریع و موثر در تمام فرایند 
مدیری��ت حادثه،تامی��ن سیس��تم کنترل 
پزشکی و حضور کارکنان پیش بیمارستانی 
متخصص و آم��وزش دی��ده در کوتاه ترین 

زم��ان فراهم می گردد.تجربه اس��تفاده از 
سیس��تم اورژان��س هوایی در کش��ورهای 
در  توج��ه  قاب��ل  بهب��ود  مختلف،مع��رف 
مدیریت س��المت حوادث منجر ب��ه تروما    
می باشد. این توفیق، ناشی از ادغام بالگرد 
و ن��اوگان حم��ل و نق��ل خدم��ات پی��ش 
بیمارستانی، انتقال س��ریع مصدومین به 
مراک��ز بهداش��تی – درمان��ی و در نهای��ت 
سیس��تم              موث��ر  هم��کاری  و  هماهنگ��ی 

می باشد.
در کن��ار فوائ��د و نتایج غیر قاب��ل انکار 
استفاده از خدمات اورژانس هوایی چالش 
ها و مشکالتی نیز وجود دارد که الزم است 
قب��ل از گس��ترش ای��ن خدم��ات از طریق 
مطالعات علمی به آنها پرداخته و در جهت 
مدیریت آنها اقدامات الزم را انجام داد.یکی 
از بزرگ ترین مش��کالت این حوزه، نیاز به 
مناب��ع مال��ی زیاد جه��ت تامی��ن، حفظ و 
گسترش این خدمات می باشد.مشکالتی 
از قبیل نبود زیر ساخت ها و مکان مناسب 
برای فرود، خصوصا در حوادث شهری و در 
فضاهای درمانی و مراقبتی، کمبود شواهد 
علم��ی قابل اس��تناد در خص��وص تاثیر بر 
زمان انتقال مصدومین، مشکالت ایمنی، 
روشن نبودن  فرایند ها و نبود دستورالعمل 
های اس��تاندارد و بومی اع��زام آمبوالنس، 
کمبود تکنسین های آموزش دیده ، کمبود 
و نبود دستورالعمل های درمانی و مراقبتی 
الزم، نبود سیستم نظارتی و کنترل کیفیت 
و در نهایت عدم حمایت های الزم از طریق 
مجاری قانونی و سیاست گذار جهت تامین 
ای��ن خدم��ات م��ی باش��د. در کن��ار ای��ن 
مشکالت احتمال س��قوط بالگرد به دالیل 
متعدد فن��ی و محیطی نیز تهدیدی جدی 
برای کاربری و توسعه این خدمات پیشرفته 
به ش��مار م��ی رود. البته این مش��کالت در 
کش��ور های پیشرفته تجربه ش��ده و روش 
های متعددی برای مواجهه با آنها طراحی 
و اجرا ش��ده است. لذا علی رغم مشکالت 
موج��ود تجارب بین الملل��ی معرف برتری 
مزایا به معایب بوده و الزم اس��ت با بررسی 
جام��ع و اس��تفاده از تج��ارب مل��ی و بی��ن 
المللی در جهت توسعه این خدمات، اقدام 

مناسب صورت گیرد.

فراخوان همکاری با 
یک.یک.پنج  
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سرمقاله
به یادت داغ بر دل می نشانم   

1- یک خاطره تلخ: 

سکانس اول:
صبح س��رد یکی از روزهای زمس��تان 89 بود. حدود س��اعت هشت 
صبح به پایگاه محل شیفت رسیدم. منطقه ی شلوغ و بدماموریتی بود، 
ولی ما ش��ده بودیم مال بدی که بیخ ریش این پایگاه است! هنوز لباس 
فرم عوض نکرده بودم که برای ماموریت پیج شدیم. به صحنه حادثه که 
رس��یدیم، دی��دم که عده زی��ادی از مردم دور یک ج��وان حلقه زده اند. 
دقیقا مانند پهلوان هایی که ما بچه بودیم و مردم دورش حلقه می زدند 
ت��ا زنجیر مثال ف��والدی را پاره کند. غافل از اینکه زنجیر را از قبل ترکی 
داده اند تا با اندک فشاری پاره شود. یک سواری پیکان، جوان بیچاره 
را که راکب موتورسیکلت بود طوری زده بود که به گفته شاهدان عینی 
حادث��ه، ج��وان نگ��ون بخت هفت-هش��ت متر ب��ه هوا پرت ش��ده بود. 
مصدوم به پش��ت روی زمین افتاده بود و از س��رش تا ش��عاع تقریبا یک 
متری خون لخته شده، پخش بود و هر از چند ثانیه ای یک نفس عمیق 
م��ی زد، ط��وری که خون تازه مانند آبش��ار به هوا م��ی ریخت. وضعیت 
مصدوم طوری اس��فناک بود که مردم از فاصله ده متری نزدیک تر نمی 
ش��دند. انگار همه حضور عزرائیل را در آن صحنه احساس می کردند. 
کم تجربه بودم و بدون گان و عینک محافظ، به صحنه نزدیک شدم. به 
محض رس��یدنم به مص��دوم، یک نفس عمیق زد و ص��ورت زرد و لباس 
س��فید فرمم را س��رخ کرد. حاال من ش��ده بودم همان پهلوانی که مردم 
دورش حلق��ه می زدن��د. نمی دانم آن روز توانس��تم زنجیر دور خودم را 
برای آن مردم تماشاچی پاره کنم یا نه!؟ اما مطمئن بودم که زنجیر مرا 

کسی از قبل ترکی نداده است.

مصدوم را به هر سختی بود انتقال دادیم. به بیمارستان که رسیدیم، 
تنه��ا کاری که در بیمارس��تان انجام ش��د نوار قلب صاف مص��دوم را از 
دوازده لید گرفتند...! متاسفانه آن جوان بیچاره دوام نیاورد. علی رغم 

فشار عصبی فراوان خودم را جمع کردم تا به ماموریت بعدی برسیم.

سکانس دوم:

 بعد از آن تصادف س��نگین، ماموریت روی ماموریت اعزام ش��دیم تا 
اینکه ساعت به نیمه شب رسید. بی سیم که مثل رادیو جوان یک سره 
در گوشمان می خواند اندکی سکوت اختیار کرد. سرم را که روی بالش 
گذاشتم بنظرم بیهوش ش��دم. حدود ساعت دو نیمه شب مجددا برای 
ماموریت اعزام شدیم. موردمان انتهای یکی از خیابان های فقیر نشین 
شیراز بود، خانمی پنجاه و چند ساله با مشکل درد قلبی. به منزل بیمار 
که رسیدیم ناگهان خشکم زد. یک حجله دیدم که در آن عکس جوانی 
ناکام را گذاشته بودند. دقیقا همان مصدوم صبح مان بود. و بیمار فعلی 
م��ا، مادر همان جوان��ی بود که صبح اول وقت تمام کرد. فش��ار عصبی 
زیادی به من وارد شد. کنارآن مادر داغ دیده نشستم و اندکی دلداریش 
دادم. حقیقتا جرات نکردم بگویم پسرت امروز صبح زیر دستان ما تمام 
کرد. س��خت بود برای آن مادر ش��نیدن این سخن. آن مادر داغ دیده را 
که عالیم مش��هود درد قلبی داش��ت به همان بیمارستانی انتقال دادیم 
که صبح اول وقت، پسرش را آورده بودیم. و آن مادر در همان اتاقی نوار 
قلب گرفت که صبح همان روز از پس��رش نوار قلب صاف دوازده لید را 

گرفته بودند.

پایان داس��تان. پی نوش��ت: خدای��ا داغ هیچ جوانی را ب��ر دل هیچ 
م��ادری مگذار. اگر تصادف یک جوان برای م��ادرش این اندازه دردآور 
است، حقیقتا داغ زنده به گور شدن 175 شهید غواص برای مادرانشان 
چگونه است؟ خدایا ما وام دار داغ مادران شهداییم، شما مپسند که ما 
ناس��پاس این داغ باشیم. به یادت داغ ب�ر دل م�ی نشان�م/ زدیده خون 
به دامن می فش��انم/ چو ن��ی گر نالم از س��وز ج�دای�ی/ نیس��تان را به 

آتش می کشانم.

2- تقاضای همکاری:  

برای پیش��رفت این نش��ریه اصلی ترین مس��اله تامین مطلب و تولید 
محتواست. تولید محتوا کار ساده ای نیست. این وظیفه خطیر به عهده 
مدی��ران روابط عمومی مراکز حوادث اس��ت. به قول حضرت حافظ: ما 
بدان مقصد عالی نتوانیم رس��ید / هم مگر پیش نهد لطف ش��ما گامی 
چن��د. از تم��ام گرفت��اری ها و مس��ئولیت ه��ای متعدد مدی��ران روابط 
عمومی مراکز آگاهیم، اما این نش��ریه بدون همکاری شما عزیزان روی 
پیشرفت را نخواهد دید. لذا دست ما را در پیشرفت این نشریه به گرمی 

بفشارید.

به لطف خدا و تالش دوستان شماره اول نشریه یک.یک.پنج – شماره 
اول کش��وری- منتش��ر گش��ت. عده ای ما را کمک کردند، عده ای بی 
تفاوت نظاره کردند، و عده ای س��نگ پیش پایمان ریختند. قضاوتی در 
مورد هیچ یک از این دوس��تان نمی کنم، چه بس��ا که همان سنگ های 
پیش پا، عامل پیشرفت کار شود. حضرت حافظ در بیتی زیبا فرمودند: 
زاهد از کوچه رندان به س��المت بگ��ذر / تا خرابت نکند صحبت بدنامی 

چند. شاید حساب این روزهای ما حساب صبر باشد و گذر زمان! 

من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست

 تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

اورژانس 115 شیراز
و  متول��ی  صباح��ی  مجی��د  س��ید  دکت��ر 
PHTLS/ACLS/ ه��ای  دوره  مج��ری 
ATLS در ایران اس��ت. در اولین برخورد با 
ایش��ان این ش��عر در ذهنمان تداعی ش��د: 
افتادگ��ی آم��وز اگ��ر طال��ب فیض��ی/ هرگز 
نخ��ورد آب زمین��ی ک��ه بلن��د اس��ت. دکت��ر 
صباحی حقیقتا انس��انی خاک��ی و متواضع 
اس��ت ک��ه علی رغ��م تمام کاره��ای بزرگ و 
موث��ری ک��ه ب��رای جامع��ه اورژان��س ایران 
اس��المی انج��ام داده اس��ت، هی��چ کدام از 
آنها را در نظر خویش به حس��اب نمی آورد. 
مصاحبه زیر گفت وگویی صمیمانه اس��ت با 
ی��ک ش��خصیت علم��ی- اجرایی در س��طح 
کش��ور. ای��ن گف��ت و گ��و در پنجمی��ن دوره 
مرک��ز  در  ک��ه  ای��ران  در   PHTLS رس��می 
115 فس��ا انج��ام ش��د، ص��ورت  اورژان��س 
گرفته اس��ت. مطمئنا ش��ما نی��ز هم چون ما 

از خوان��دن آن ل��ذت خواهی��د ب��رد. 

معرف��ی  ضم��ن  لطف��ا  یک.یک.پن��ج: 
خودتان ش��رح کوتاهی از فعالیت هایتان را 

بی��ان کنی��د..

دکتر س��ید مجید صباحی هستم. پزشک 
اورژان��س؛ با س��ابقه 11 س��ال کار در بخش 
اورژان��س بیمارس��تان آتیه تهران. در س��ال 
1390 هم��راه با گ��روه کاری خ��ود، که در 
راس آن دکت��ر علیزاده، رئیس بیمارس��تان 
آتی��ه بودن��د دوره بی��ن المللی تروم��ا به نام 
 Advanced  Trauma Life Support
ATLS((  را بنیان گزاری کردیم. همچنین 
از ش��هریور 1393 با کمک دوستان دوره ی 
 Pre hospital Trauma Life Support
PHTLS((  را راه ان��دازی نمودیم؛ از اینکه 
این دوره را در ایران اس��المی گسترش می 

ده��م ب��ه خ��ود م��ی بال��م.

PHTLS چه  یک.یک.پنج: به ج��ز دوره 
دوره ه��ای دیگ��ری را در ای��ران اج��را م��ی 

کنی��د؟

 ACLS Instructor بعد از گرفتن مدرک
( در س��ال   ACLS تدری��س دوره  )م��درک 
1388 ب��ه دنبال دوره ه��ای تروما بودم. در 
م��ورد تروما بای��د گفت، برخورد ب��ا مصدوم 
ترومای��ی مثل ی��ک زنجیره اس��ت. در حلقه 
PHTLS روبرو هس��تیم  اول ای��ن زنجیره با 
که ش��امل مراقب��ت های پیش بیمارس��تانی 
اس��ت. این دوره در حال حاضر ب��ا موفقیت 
در حال انجام اس��ت. بع��د از انتقال مصدوم 
ب��ه مراک��ز درمان��ی توس��ط تکنس��ین ه��ای 
را  بیم��ار  ب��ا  برخ��ورد  زحم��ت  اورژان��س، 
پرس��تاران متحمل می ش��وند. برای آنها در 
 Advanced Trauma غ��رب دوره ای به نام
Care for Nurses موسوم به ATCN وجود 
دارد. ک��ه ه��م اکنون در ح��ال رایزنی برای 
مص��دوم  هس��تیم.  دوره  ای��ن  برگ��زاری 
ترومایی پس از پرس��تار، با پزشک اورژانس 
 ATLS  برخ��ورد خواه��د داش��ت. دوره ی
آم��وزش نح��وه برخ��ورد پزش��کان ب��ا بیمار 
ترومایی است. این دوره در تهران، شیراز و 
تبری��ز ب��ه خوب��ی پی��ش ب��رده ش��د و از مهر 
امسال نیز در اهواز راه اندازی خواهد شد. 
همچنی��ن در حال راه اندازی دو مرکز دیگر 
همدان و مش��هد نیز هستیم. عالوه بر دوره 
ه��ای مذکور، دو دوره دیگ��ر نیز وجود دارد 
باش��د.  م��ی    PALS و    ACLS ک��ه 
و  )Advanced Cardiac Life Support(
 Pediatric Advanced Life Support(  ( .
ACLS  مرب��وط به نحوه برخ��ورد با بیماری 
اس��ت که دچار ایس��ت قلبی یا آریتمی های 
خطرناک است. از پزش��ک متخصص گرفته 
تا تکنس��ین، پرس��تار و کلیه تیم درمان. این 
دوره مرب��وط ب��ه انجمنی اس��ت موس��وم به 
AHA )انجم��ن قلب آمریکا(. که البته هنوز 
مجوزهای الزم برای آن اخذ نش��ده است و 
امیدواری��م در زمس��تان امس��ال ش��اهد راه 

اندازی آن باش��یم.

 PHTLS م��درک  اخ��ذ  یک.یک.پن��ج:   
مراحل��ی  چ��ه  ط��ی  نیازمن��د   Instructor

اس��ت؟

یعنی مدرس دوره   PHTLS Instructor
 PHTLS PHTLS . م��ا در دوره اولیه  های 
گفت��ه                PHTLS Provider آن  ب��ه  ک��ه 
می ش��ود، اعضا را ارزیابی کرده و کس��انی 

که بیش��ترین مهارت ه��ای علمی و عملی و 
بهتری��ن نگ��رش و ط��رز فک��ر و برخ��ورد ب��ا 
عن��وان  ب��ه  باش��ند  داش��ته  را  دانش��جو 
انتخ��اب         IP ی��ا    Instructor Potential
م��ی کنیم. ای��ن افراد در دوره های��ی به نام 
PHTLS Instructor ش��رکت م��ی کنن��د و 
 IC ی��ا  Instructor Candidate اصطالح��ا
می شوند. و پس از آموزش نحوه تدریس به 
PHTLS انتخاب  عنوان مدرس دوره ه��ای 

می ش��وند.

 PHTLS Provider→ Instructor(
 Potential )IP( →Instructor Candidate
 ))IC( →PHTLS Instructor

یک.یک.پن��ج: آیا برای مدرس ش��دن در 
مقط��ع  و  رش��ته    PHTLS ه��ای  دوره 

تحصیلی مالک می باش��د؟

بر اس��اس قوانین، اف��راد از EMT به باال 
ه��ا  دوره  م��درس  عن��وان  ب��ه  توانن��د  م��ی 

انتخاب ش��وند.

یک.یک.پن��ج: در حال حاضر  مدرس��ان 
PHTLS در ایران چند نفر هس��تند؟

در ای��ران حدودا 25 نفر مدرس و حدودا 
80 نفر Provider )=اف��رادی که این دوره 

را گذران��ده ان��د( داری��م. 

فس��ا   PHTLS دوره  یک.یک.پن��ج: 
چندمین دوره رس��می در ایران اس��ت؟

پنجمی��ن دوره در ایران و اولین دوره در 
خ��ارج از ته��ران و اولین دوره در دانش��گاه 

های علوم پزش��کی کش��ور اس��ت. 

PHTLS را  یک.یک.پنج: جای��گاه دوره 
در ایران در چه س��طحی می بینید؟

قب��ل از اینک��ه ای��ن دوره را در ایران راه 
ان��دازی کنیم، م��ی دانس��تیم ک��ه مقاومت 
هایی وجود خواهد داش��ت، اس��اتید زیادی 
هس��تند ک��ه دوره های��ی مش��ابه را تدریس  
م��ی کنن��د. ام��ا س��رانجام ای��ن ریس��ک را 
نمودی��م.  کش��ور  وارد  را  دوره  و  پذیرفتی��م 
اکن��ون ک��ه کمتر از یک س��ال از راه اندازی 
آن م��ی گذرد بس��یار موفق بوده اس��ت و از 
پی��ش بین��ی ما فراتر رفته اس��ت. و س��رعت 
پیش��رفت آن از ATLS بیشتر است؛ اوال به 

دلی��ل حمایت های اورژانس 115 کش��ور و 
ثانیا تعداد تکنس��ین ها و پرس��تاران بیش��تر 
از پزش��کان اس��ت و نی��از آنه��ا در برخورد با 

مصدوم ترومایی بیش��تر اس��ت.

ب��رای  را   PHTLS دوره  یک.یک.پن��ج: 
مفیدت��ر             درم��ان  ه��ای  گ��روه  ی��ک  ک��دام 

م��ی دانی��د؟

گ��روه هدف PHTLS در ایران تکنس��ین 
های اورژانس 115 هس��تند. اما پرس��تاران 
اورژان��س و ICU ک��ه ب��ا مص��دوم ترومای��ی 
س��روکار دارند نیز این دوره برایش��ان مفید 

اس��ت.

ب��ه   PHTLS کت��اب  آی��ا  یک.یک.پن��ج: 
فارس��ی ترجمه ش��ده اس��ت؟

خیر، ترجمه نش��ده است. در حال حاضر 
مش��غول اخ��ذ مج��وز ترجمه کتاب ب��ه زبان 
فارس��ی هس��تیم. اما چکیده هایی از فصل 
ه��ای مختلف کتاب تهیه ش��ده اس��ت که تا 
زم��ان ترجم��ه مت��ن اصل��ی، مطالع��ه آنه��ا      
م��ی تواند ب��رای همکاران عزی��ز 115 مفید 

باش��د.

یک.یک.پن��ج: برنام��ه ه��ای ش��ما برای 
دوره های بعدی PHTLS چیس��ت؟

با توجه به س��رعت زیاد توس��عه این دوره 
در ایران، ما به دنبال راه اندازی یک سایت 
مرج��ع برای ثبت ن��ام و اطالع رس��انی این 
دوره هس��تیم. ام��ا از همین تریب��ون اعالم 
می کنم که بعد از فس��ا این دوره در دو شهر 

اهواز و تبریز برگزار خواهد ش��د.

PHTLS تا چه حد  یک.یک.پن��ج: دوره 
م��ی تواند ارتباط مثب��ت بین اورژانس پیش 

بیمارس��تانی و بیمارس��تانی ایجاد کند؟ 

»زب��ان  ی��ک  ایج��اد  دوره  ای��ن  ه��دف 
مش��ترک«  بی��ن گ��روه ه��ای مختل��ف تی��م 
درم��ان اس��ت.دوره های��ی مانن��د ATLS و 
دنب��ال                   را  ه��دف  همی��ن  نی��ز   ATCN
می کنند. من ش��نیده ام گاها اگر همکاران 
نکنن��د  اینتوب��ه  را  مص��دوم   115 محت��رم 
مه��م  ک��ه  در صورت��ی  م��ی ش��وند!  توبی��خ 
ونتیالسیون اس��ت. زیرا لوله گذاری نه تنها 
اتالف زمان اس��ت بلکه طبق آمار با توجه به 
لول��ه  از  بس��یاری  صحن��ه  س��خت  ش��رایط 

گذاری ها داخل مری هس��تند.

یک.یک.پنج: برای نش��ریه یک.یک.پنج 
ی��ک آرزو کنی��د!

اینک��ه نش��ریه یک.یک.پنج ب��ه یک هفته 
نام��ه وزین تبدیل ش��ود، و آن را در هر مرکز 
درمان��ی و ه��ر س��ازمان مرتب��ط با پزش��کی 
دارم  تبری��ک  ع��رض  همچنی��ن  ببینی��م. 
بخاط��ر اینک��ه توانس��ته ای��د در ای��ن م��دت 

کوتاه این نش��ریه را کش��وری کنید.

یک.یک.پن��ج: و ح��رف آخ��ر؟ 

حرف آخ��ر اینکه ه��دف از برگزاری این 
یافت��ن  نج��ات  مش��ابه  ه��ای  دوره  و  دوره 
بیم��اران س��انحه دی��ده باش��د. همچنین بر 
خ��ود الزم میدان��م ک��ه از زحم��ات هم��کار 
بزرگوارم، س��رکار خانم فلس��فی تشکر ویژه 
نمای��م. ایش��ان در ح��ال حاض��ر هماهن��گ 
کننده ملی دوره PHTLS در ایران هس��تند 
زحم��ات  و    )National Coordinator(
ه��ا  دوره  ای��ن  برگ��زاری  ب��رای  را  زی��ادی 

متحمل ش��ده اند.

سخن رهبری
نکته  ای  که ش��ما بهتر از همه کس آن را می دانید، اما مردم و مس��ؤوالن ما باید بدانند و به آن توجه کنند، این اس��ت که پرس��تاری یکی از سخت ترین 
کارها از لحاظ فش��ار روحی و جس��می برای پرستار است. نشس��تن پهلوی بیمار ، با او به مهربانی رفتار کردن، به او لبخند زدن، او را از رنج های فراوان 
دوران بیماری رهاندن، تحمِل پوالدین الزم دارد؛چه س��رمایه ی عظیمی از حلم و تحمل و گذش��ت و مدارا و اخالق خوش الزم اس��ت تا پرستار بتواند با  

بیمار سر کند.

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از پرستاران 

مصاحبه

عباس نظریان 

خدمتی بــــــــــــزرگ برای جامعه اورژانس 

سروش سعیدی

 گفت وگوی صمیمانه با دکتر سید 

مجید صباحی؛ متولی و  مجری 

دوره آموزشPHTLS در ایران
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اورژانس 115 فس��ا

آتش س��وزی یکی از بحران های اورژانس��ی 
اس��ت. ی��ک حادث��ه آت��ش س��وزی م��ی توان��د 
مصدومان زیادی داش��ته باش��د که رسیدگی و 
ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارس��تانی به 
مصدومان این نوع حوادث ، نیازمند همکاری با 
بخش آتش نشانی است. بدون حضور تیم آتش 
نش��انی و تجهی��زات آنان ش��اید ام��کان حضور 
کارکن��ان اورژان��س در صحن��ه آت��ش س��وزی و 
رسیدگی به مصدومان وجود نداشته باشد . لذا 
هم��کاری دو بخ��ش آت��ش نش��انی و اورژان��س 

اهمیت به سزایی پیدا می کند. 

اخیرا در یکی از بخش های کالیفرنیا ، آتش 
نش��انی ، بخش اورژانس را برای س��ازمان خود 
احداث کرده است که در زیر با این بخش و نوع 

عملکرد امداد گران آتش آشنا می شویم :

 کرن کانتی س��ومین ش��هر  بزرگ کالیفرنیا 
ح��دود  وس��عت  ب��ا  ناحی��ه  ای��ن  اس��ت. 
12000کیلومترمربع، ش��امل قس��مت انتهای 
جنوب��ی کوه های س��یرا نوادا می ش��ود. زمین 
ش��یب دار ناهم��واری که بی��ش از 26500 متر 
نسبت به دریا ارتفاع دارد و از علف های ضخیم 
پوش��یده ش��ده اس��ت. تصور کنید که مبارزه با 
آت��ش س��وزی در ای��ن طبیع��ت وحش��ی چقدر 
خطرن��اک اس��ت . زمین ب��ا س��قوط درختان و 
س��نگ ه��ا، ایج��اد دود، بی��رون آم��دن مارها و 

حشرات، خطرات بالقوه ای ایجاد می کند.

الرنس،از بخش EMS س��ازمان آتش نشانی 
ای��ن ناحیه توضیح می دهد ک��ه : "گروه آتش" 
دون��وع  دارای   )KCFD( کانت��ی  ک��رن  ش��هر 

بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم!
بررسی تنش های شغلی بر کارکنان اورژانس

هیئت علمی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اورژان��س یک وضعیت اس��ترس زاس��ت که 
فشار ش��دیدی بر تکنس��ین ها وارد می کند و 
همین امر باع��ث ایجاد تداخل در امور روزمره 
آنها و ایجاد ش��رایط روحی س��خت ب��رای آنان 

می نماید.

در بس��یاری از م��وارد برخ��ورد ب��ا ش��رایط 
خش��ن تصادف��ات، منجر ب��ه آس��یب روانی در 

افراد می گردد.

کارکن��ان اورژان��س ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه در 
معرض صداهای بلند محیط، آژیر آمبوالنس و 
صداهای دستگاه مانیتورینگ داخل اتومبیل 
و ب��ی س��یم می باش��ند هم��واره آس��یب های 

اعصاب و روان بر آن ها اعمال می گردد.

احس��اس  ب��ر  اش��اره    BURN OUT واژه
نارضایتی ش��غلی ناشی از استرس های کاری 
م��ی کند ؛ ش��رایطی ک��ه اعتماد ب��ه نفس فرد 
کاه��ش م��ی یاب��د و از ش��غل حرف��ه ای خ��ود 
ناراض��ی م��ی ش��ود و ارتب��اط خانوادگی اش 
کاهش می یابد، همچنین منجر به اضطراب و 
افسردگی ، بیماری های گوارشی خواهد شد 
و چه بس��ا به رفتار های پ��ر خطر نظیر مصرف 
الکل و دارو های آرام بخش و خودکش��ی روی 

آورند.

 BURN OUT بنابرای��ن در جهت کاه��ش
الزم اس��ت  تکنس��ین های عزیز مواردی نظیر 
اس��تراتژی ه��ای تغیی��ر ش��یفت کاری و نحوه 
برخورد با بیماران مهاجم و خش��ن ، همچنین 
افزایش فعالیت ورزش��ی و اس��تفاده از تکنیک 
ه��ای ریلکسیش��ن و اس��تراتژی ه��ای تغیی��ر 

شیفت کاری  را مد نظر داشته باشند.

کارکنان اورژانس باید توجه داش��ته باش��ند 
ک��ه تغیی��ر ش��یفت کاری در جه��ت عقرب��ه ی 
س��اعت باش��د و حداقل بین هر تغییر یک ماه 
فاصله باشد.ش��یفت های 8 س��اعته و ش��یفت 
ه��ای 12 س��اعته را ارجح بدانن��د؛ همچنین 
جهت استراحت و خواب، در اتاق کامال تاریک 

و بدون صدا استراحت نمایند.

بعد از بلند شدن از خواب رژیم غذایی خود 
را ب��ا رژیم غذایی پر پروتئین ش��روع نمایند، به 
تدریج در س��اعات دیگر ش��بانه روز و با نزدیک 
ش��دن به س��اعات انتهای��ی روز از رژیم غذایی 

پرکربو هیدرات  استفاده کنند.

برنامه ورزش��ی منظم روزان��ه باعث کاهش 
برنام��ه منظ��م  ی��ک  اس��ترس خواه��د ش��د؛ 
خانوادگ��ی در زندگی روزم��ره تنظیم نمایند.

زمانی که شیفت ش��ب می باشند هرگز تالش 
نکنن��د روز بع��د را همانن��د ی��ک ف��رد روزکار 
بگذرانن��د و اس��تراحت فردای روز آن ش��یفت 

شب را برای خود محفوظ بدارند.

کل کال��ری دریافت��ی  از چرب��ی خ��ود را به 
کمتر از 30 درصد و کالری چربی اش��باع شده 
خود را به زی��ر 10 درصد کاهش دهند. میزان 
کلس��ترول دریافتی خود را ب��ه زیر 300 میلی 
گ��رم در روز کاه��ش دهند  و  س��دیم دریافتی 

روزانه را به زیر 2400 میلی گرم برسانند.

حداق��ل دو ب��ار در هفته از غذاه��ای دریایی 
اس��تفاده نمایند. و در رژیم غذایی خود حداقل 
5 وعده در روز سبزی و میوه جات را بگنجانند. 
همچنی��ن محص��والت تهیه ش��ده از غ��الت را 
روزانه چندین وعده اس��تفاده نمایند.ورزش 3 
ب��ار در هفته ه��ر مرتبه حداق��ل 30 دقیقه الزم 

است.

و ب��ار دیگر ی��اد آور می ش��ویم ک��ه خواندن 
نماز، اس��تفاده از تکنیک های ریلکسیش��ن و 

یوگا به کاهش استرس کمک می کند.

Rosens Emergency Medicine Text Book :منبع

"تکنس��ین  و  دس��ت"  "تکنس��ین   ، تکنس��ین 
hotshot " برای مبارزه با آتش س��وزی طبیعت 
وحشی است. در گذشته، تکنسین های دست 
تنها ی��ک EMT ب��رده و یک کی��ت کمک های 
اولیه داش��تند و مراقبت های ALS س��اعت ها 
دیرتر انجام می گرفت. با برنامه تکنس��ین آتش 
، مراقب��ت ه��ای ALS هم اکنون م��ی تواند در 

صحنه آتش سوزی انجام شود.

ح��دود پنج س��ال پی��ش، یک درخواس��ت از 
دول��ت فدرال ب��رای ارائه مراقبته��ای ALS در 
خ��ط آتش ارائه گردید . این درخواس��ت پس از 
حادثه ای ارائه شد که در یک آتش سوزی ، یک 
آتش نش��ان با یک مانع برخورد کرده و منجر به 
م��رگ مص��دوم ش��ده ب��ود ،. ب��ا توجه ب��ه دود 
س��نگین، تکنس��ین ها قادر به دریافت کمک از 
بالگ��رد در اس��رع وقت نبودند .ب��ه همین دلیل 
ارائه مراقبت ALS به بیمار بیش از س��ه ساعت 
طول کش��ید. آتش س��وزی های بزرگ توس��ط 
آژان��س های فدرال مدیریت می ش��د، بنابراین 
ای��ن س��ازمان تصمی��م ب��ه راه ان��دازی برنام��ه 
 ALS تکنس��ین خط آت��ش گرف��ت تا مراقب��ت

توسط تکنسین های دست ارائه شود .

الرنس می گوید : در حال حاضر در گروه ما 
 ALS حدود 50 تکنس��ین و یک ایس��تگاه آتش
دریکی از مناطق دوردس��ت ک��رن کانتی وجود 
دارد . آمبوالن��س اختصاص��ی ALS برای ارائه 
خدم��ات پی��ش بیمارس��تانی و حم��ل و نقل از 
دیگر نق��اط کش��ور وج��ود دارد. همچنین یک 
گ��روه دوازده نف��ره تکنس��ین جه��ت توس��عه و 
آموزش EMT و تجدید مهارت های 550 آتش 
نش��ان و 8الی 10تکنس��ین در برنامه پزش��کی 
خط آتش مش��غولند و سه پزش��ک دیگر درخط 
آت��ش ، به برنام��ه بالگرد اختصاص داده ش��ده 

است.

پروتکل پزشکی خط آتش، نیازهای آموزشی 
، الزامات تجربی برای تبدیل ش��دن به پزشکی 
خ��ط آتش، تنگناه��ای زمانی هن��گام خروج از 
محدوده ش��هر، و تجهیزات و داروهایی که باید 
در خ��ط آت��ش وج��ود داش��ته باش��د را ش��رح             

می دهد.

تجهیزات درنظر گرفته ش��ده برای تکنسین 
خط آتش : 

برای ارائه خدمات ALS در خط آتش به یک 
تیم دو نفره نیاز اس��ت ، یک EMT خط آتش و 
ی��ک پارامدیکال خط آتش ، که هر دو مربوط به 
سازمان EMS هس��تند . همه تجهیزات مربوط 
به این تیم در دو بس��ته حمل می ش��وند که این 
دو بسته در یک جعبه ابزار بزرگ چرخ دار قفل 
می شود .جعبه ابزار لوازم restock را هم حمل 
می کند . یکی از این دو بس��ته حاوی تجهیزات 
ک��ه  اس��ت   ALS دیگ��ر ح��اوی  وبس��ته   BLS
داروه��ای واحد ALS را هم ش��امل می ش��ود. 
تنها تجهیزات این بس��ته ها که مورد اس��تفاده 
ق��رار نم��ی گی��رد 12 لید ن��وار قل��ب و ضربان 
 AED س��ازقلبی است. این بسته ها حاوی یک
و ی��ک مانیت��ور کوچک قلبی هس��تند که کمی 
بیشتر از یک کیلوگرم وزن دارد و دارای قابلیت 
 SPO2 های فش��ار خون ب��ه صورت خ��ودکار و

است.

متن ف��وق خالصه ای از معرف��ی بخش تازه 
تاس��یس مرتب��ط ب��ا اورژان��س و آت��ش نش��انی 
کالیفرنیا بود. هر جا که حادثه ای جان بیماری 
را تهدی��د می کند ارائ��ه خدمات اورژانس پیش 
بیمارس��تانی اهمیت م��ی یابد. امید اس��ت که 
بتوانیم همچون پیش��رفته ترین مراکز اورژانس 
دنیا ، به سمت گسترش خدمات اورژانس پیش 
بیمارس��تانی در تم��ام بخ��ش ه��ای مرتب��ط و 

غیرمرتبط با نظام درمان حرکت کنیم.

EMSworld.com :منب��ع
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آزادراه کربال شاهد حادثه ای دلخراش
واژگونی ماتیز جان مادر و یک فرزند خانواده را گرفت.

به گزارش روابط عمومی اورژانس فامنین روز 22 خرداد ماه پایگاه جاده ای 318  تجرک به ماموریت واژگونی خودرو در آزادراه کربال محور ساوه- همدان  
اعزام گردید. حادثه واژگونی ماتیز، دو کشته و دو مصدوم برجای گذاشت.  

بیگ محمدی گفت : برای کمک به مصدومان این تصادف دو آمبوالنس و یک فروند بالگرد به صحنه حادثه اعزام شدند. در این ماموریت آقایان بیگ محمدی 
و مسعود احمدی، زنی 35 ساله با  آسیب های شدید را به بیمارستان امام حسن )ع( شهرستان فامنین منتقل کردند ؛ که متاسفانه به دلیل شدت جراحات فوت 
کرده است. مصدوم دیگر این حادثه دلخراش توسط آقایان علیرضا احمدی و فخرایی به بیمارستان منتقل شد و بالگرد دو مصدوم دیگر را به بیمارستان بعثت 

همدان منتقل کرد..بیگ محمدی حال عمومی بازماندگان این حادثه را خوب توصیف کرد.

                اورژانس و مدیریت بحران

: )Incident Command System( سامانه فرماندهی حادثه

برای داش��تن پاس��خ موثر، الزم اس��ت قبل از وقوع ش��رایط بحرانی 
س��اختار فرماندهی و کنترل مشخص و تمرین ش��ود. به بیان دیگر نیاز 
اس��ت هر فرد بداند مس��ئول چه افرادی اس��ت، فرامین را از چه کسی 
دریاف��ت می کند و باید به چه فردی گزارش دهد. نکته مهم این اس��ت 
ک��ه س��اختار مدیریتی یک س��ازمان ی��ا همان چ��ارت س��ازمانی باید از 
ش��رایط "عادی" به س��اختار پاسخ به ش��رایط "بحرانی" تغییر یابد. این 
تغیی��ر اجتن��اب ناپذی��ر اس��ت چراکه در ف��از حاد بح��ران ب��ه برخی از 
کارکردهای س��ازمان که در ش��رایط ع��ادی انجام می ش��ود، کمتر نیاز 
اس��ت. از طرف دیگر در شرایط بحرانی نیاز است برخی از کارکردها به 
شرح وظایف سازمان اضافه شود یا با وسعت بیشتری انجام گیرد. برای 
این ساختار درشرایط رخداد بالیا مدل های متفاوتی وجود دارد. یکی 
از م��دل ه��ای مع��روف ک��ه در کش��ور ما ه��م رواج پی��دا کرده س��امانه 
فرماندهی حادثه یا ICS  اس��ت. این س��اختار برای سازمان دهی چند 
گ��روه یا س��ازمان در یک تیم واحد طراحی ش��ده اس��ت. طراحان این 
س��امانه مدعی هس��تند که با رعایت اصول آن چند سازمان و یا واحد با 
عملکردهای متفاوت، فرایند عملیات پاسخ یک دست خواهند داشت.

بیش از چهل س��ال اس��ت که انواع سازمان های امدادی و پاسخ گو 
در ح��وادث از مدل ICS برای فرماندهی و کنترل در فاز پاس��خ به بالیا 
اس��تفاده م��ی کنند. نقده��ای زی��ادی در خصوص می��زان مفید بودن 
وهمچنی��ن نقایص احتمالی ICS درمقاالت معتبر چاپ ش��ده اس��ت. 
مثاًل در مقابل تفک��ر فرماندهی و کنترل و تمرکز فرامین که در ICS بر 
آن تاکید ش��ده است، عده ای اعتقاد دارند که محوریت با هماهنگی و 
ارتباطات است و به همین خاطر ارتباطات غیر رسمی بین اجزاء پاسخ 
دهنده از ارگان های مختلف که منجر به هماهنگی بیشتر می شود را 

تا حدی قابل قبول می دانند.

به هر حال آنچه مورد توافق متخصصین اس��ت این است که داشتن 
ی��ک مدل ملی مثل ICS بهتر از نبودن آن اس��ت. این م��دل در برنامه 
پاس��خ نظام سالمت )EOP( که امسال منتشر خواهد شد هم استفاده 
ش��ده و چون برنامه ملی اس��ت همه واحدهای حوزه سالمت مکلف به 

استفاده از آن هستند.

 البت��ه یکی از تصورات نادرس��ت در کش��ور ما این اس��ت که برخی 
برنامه مدیریت بحران را معادل ICS می دانند و تصورش��ان این اس��ت 
که با تدوین چارت ICS و نوشتن شرح وظایف از روی الگوهای موجود، 
هم��ه آنچه برای داش��تن برنامه پاس��خ به بالیا الزم اس��ت، تهیه ش��ده 
اس��ت. در صورت��ی ک��ه فرماندهی و کنترل بخش��ی از برنامه پاس��خ به 
بالیاست و بدون در نظر گرفتن سایر اجزاء، برنامه جامع و موثری تهیه 

نخواهد شد. 

در ش��ماره های بعدی به اصول مهم  ICS مانن��د فرماندهی واحد، 
فرماندهی یکپارچه و حیطه نظارت اشاره می کنیم.
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 دکتر محمد جواد مرادیان
دانشجوی دکتری تخصصی سالمت در بالیا

تکنسیـــــن خـــــــط آتــــــش
لزوم تلفیق علم EMS  با مباحث ایمنی و نجات مترجم: دکتر محمد کالنتری میبدی

مقـــــاله

مترجم: زهره شب بوئی

فراخــــــوان همـــــــکاری
همکاران پرتالشم سالم

وقت با ارزش شما بزرگواران رو نمی گیرم سریع میرم سر اصل مطلب ؛  نشریه ای که تو دستتون دارید و مشغول مطالعه 
هستید متعلق به  من و شماست. شما می تونید در پربارتر شدنش نقشی داشته باشید و با ارسال نظر و پیشنهاد و انتقاد  ما رو 
تو این کار مهم یاری کنید. فکر کن ببین چه کمکی از دستت برمیاد، با ما درمیون  بذار ؛ با جان و دل پذیرای نظرات شماییم.

فرق نداره همکارمون توی مرکز پیام باشی یا توی پایگاه های عملیاتی، فرق نداره از شمال باشی یا از شرق و غرب و جنوب 
ایران عزیزمون؛ از هر جای ایرانمون که باشی دستاتون رو به گرمی می فشاریم،کمک و یاری تون رو می پذیریم.

درواقع می تونید به چند خطی که  باال نوشتم به چشم فراخوان همکاری نگاه کنید،فرقی نداره!
همکاران عزیز در زمینه های زیر میتونن با ما همکاری کنن:

تامین مطلب یک ستون خاص)تولید محتوا( /ستون طنز/کاریکلماتور/ تهیه خبر/ ترجمه / کاریکاتور / عکاسی و ... 
ارتباط مستقیم با سردبیر:

09173302100 )تماس(     09393302100 )ارتباط آنالین(
منتظرتون هستیم . . .

شاد و پیروز و پارسا باشید.
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خبر
برگزاری کارگاه PHTLS  برای اولین بار 
در دانش��گاه های علوم پزش��کی کشور در 

شهرستان فسا

اورژان���س 115 شی�����راز 

در حاش��یه برگ��زاری کارگاه  PHTLS  در 
مرکز اورژانس 115 فس��ا به گفت و گو با دکتر 
  PHTLS  سید مجید صباحی، متولی دوره ی
ریاس��ت  کلیان��ی  نجف��ی  دکت��ر  و  ای��ران  در 
اورژانس 115 فسا  نشستیم. طی این گفت و 
گو مجید نجفی کلیانی اظهار داشت: در این 
کارگاه ک��ه ب��ر اس��اس اس��تانداردهای بی��ن 
الملل��ی انجمن تکنس��ین ه��ای فوریت های 
پزش��کی آمری��کا برگ��زار گردی��د، 16 نف��ر از 
کارکنان اورژانس 115 و بخش های اورژانس 
ش��یراز،  فس��ا،  ش��هرهای  از  بیمارس��تانی 
اس��تهبان، فیروزآباد، جهرم و سنندج حضور 

داشتند.

دکت��ر نجفی اف��زود: ای��ن کارگاه با همت 
اس��اتید گ��روه ط��ب اورژانس دانش��گاه علوم 
پزشکی شیراز و بیمارستان آتیه تهران برگزار 
ش��د وآموزش ه��اي الزم ب��ه منظ��ور کمك به 
مصدومین حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی از 
مح��ل حادثه تا انتق��ال آن به مرک��ز درماني و 
خارج س��ازی س��ریع مصدوم از محل حادثه و 

اتومبیل داده شد .

دکت��ر مجی��د نجف��ی اظه��ار داش��ت: این 
کارگاه آموزشی به مدت 2 روز دراین دانشگاه 
برگزار شد. در پایان و پس از موفقیت شرکت 
کنن��دگان در امتح��ان عمل��ي و کتبي مدرک 
بی��ن الملل��ي از س��وی انجم��ن بی��ن المللی 

فوریت های پزشکی امریکا  اهدا شد .

دکتر س��ید مجید صباحي نماینده انجمن 
بین المللی فوریت های پزشکی و بنیان گذار 
ای��ن دوره در ای��ران و م��درس بی��ن الملل��ی 
PHTLS  و ATLS در دانش��گاه ه��ای تورنتو 
کان��ادا و تگ��زاس آمری��کا ک��ه در ای��ن کارگاه 
در  کارگاه  ای��ن  برگ��زاری  داش��ت  حض��ور 
دانش��گاه علوم پزشکی فس��ا به عنوان اولین 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی برگزار کنن��ده این 
کارگاه در کش��ور را نشانه پیش��رفت دانشگاه 

دانست.

پیش از تو آب معنی دریاش��دن نداش��ت
ش��ب مانده بود و جرات فردا ش��دن نداش��ت

از آن روزی ک��ه از آس��مان طوفان ب��ال و مصیبت آمد بیس��ت و 
شش سال می گذرد؛ آن روز که امام خوبی ها پرکشید و رفت. آن 
روز که آسمان دل ها تاریک شد و بغض گلوی بغض را به  فشردن 
گرفت. اکنون بیس��ت وش��ش س��ال اس��ت که نیمه خرداد چشم 
هامان افق را می کاود؛ شاید نوری آشنا تسکین دل هامان شود. 
پیر جماران همچون خورش��یدی بر پهنه آس��مان دل عاش��قانش 
بود که نیمه راه خرداد غروب کرد؛ و باز هر س��ال  ))دس��ت ها باال 

می رود، لب ها لرزان، چش��م ها گریان، دل ها سرگش��ته و حیران، 
چنگ بر دامان »اّمن یجیب« می زنند تا ش��اید خدا رحمش بیاید 

و باران را از کویر دل های عطش��ناک نگیرد.((

ام��ام خوبی ها متعلق به یک نس��ل و یک زم��ان نبود که پس از 
گذش��ت بیس��ت و ش��ش س��ال از غروب چش��م هایش ، همچنان 
عاش��قانه گرد مزارش می چرخیم و مره��م  زخم های نبودنش را 

از خ��ودش م��ی جویی��م .

بیست و شش��مین س��الگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی )ره( 
همچون س��ال های پیش با حضور عاشقانش در محل مرقد مطهر 
ام��ام )ره(، میع��ادگاه دل��دادگان خمینی کبیر با ش��کوه تر از هر 
س��ال با حضور همه اقشار مردم و از همه جای ایران برگزار ش��د. 

در خالل برگزاری آیین بزرگداشت آن بزرگ مرد تاریخ، مراکز 
مدیری��ت حوادث و فوریت های پزش��کی سراس��ر کش��ور با اعزام 
کارکن��ان داوطلب، آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس ها ارادت خود 
را ب��ه معم��ار کبیر انقالب نش��ان دادند.  داوطلبانی که عش��ق به 
خمینی، س��ختی راه را برایش��ان ش��یرین می کن��د و تنها به یک 
چی��ز می اندیش��ند؛ درکنار زیارت معش��وق، خدمت به عاش��قان 

معش��و ق .

طی برگزاری بیس��ت و شش��مین مراس��م ارتحال جانسور امام 
خمینی ره  حدود 300  دس��تگاه آمبوالنس، 6 دس��تگاه اتوبوس 
 ،ATV آمبوالنس، 8دس��تگاه موتور آمبوالنس و 2 دستگاه موتور
در قال��ب چهار کم��پ و دو درمانگاه مس��تقر گردیدند. همکارانی 

عیادت از بیمار احیاشده توسط ناجیان
تالش دو تکنسین در جهت احیای زندگی بیمار، منجر به کسب مدال طال شد!

به گزارش روابط عمومی اورژانس115 جهرم،روز جمعه مورخه 94/3/15 تکنسین های پایگاه یک شهرستان جهرم، در زمانی بسیار کوتاه به محل ماموریت 
رسیدند و مصدوم دچار ایست قلبی شده را احیا نموده و موفق شدند با عالئم حیاتی ثابت و پایدار بیمار را به بیمارستان تحویل دهند.

احسان جامع گفت: بیمار آقایی 57 ساله بود که پس از احیا توسط تکنسین های اورژانس 115 در بخش CCU   بیمارستان مطهری بستری شده و هم اکنون 
از نظر سالمتی در وضعیت قابل قبولی به سر می برد.

جامع افزود : بیمار در دیدار با تکنس��ین های ناجی خود آنان را فرش��ته خواند و کار بزرگ آنها را شایس��ته مدال طال دانست! وی گفت: آقایان محمد شبیری و 
محمدجابر صدرا، پس از عیادت از بیمار خود، برای وی آرزوی سالمت روز افزون نمودند.

اورژانس 115 تمام قامت در 
خدمت زائـران روح الله

در بیست و ششمین سالگرد مراسم ارتحال بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی، 
6370 نفر از اورژانس 115 خدمات درمانی دریافت نمودند.

پرونده ویژه خبــــــری

 حامد مددی – اورژانس 115 تهران

ثمره سه ماه تالش اورژانس؛ زابل از نگاه آمار

تع��داد 2778 مورد ماموریت  ط��ی 86 روز اول بهار 94 حاصل 
تالش س��پید قامتان اورژانس زابل ب��ود که از این تعداد 412 مورد 
ش��امل حوادث ترافیکی بوده اس��ت. در موارد ثبت شده به عنوان 
حادثه  ترافیکی 467 نفر مصدوم به بیمارس��تان منتقل شده است 

و 99 نفر دیگر از خدمات سرپایی بهره مند شده اند.

از کل ماموری��ت ه��ای ترافیک��ی زاب��ل 34  م��ورد  حادث��ه ویژه 
ترافیکی  با 173 مصدوم بوده است که تعداد 60 آمبوالنس به این 

حوادث اعزام گردیده است.

تع��داد 2366 مورد باق��ی مانده از کل ماموری��ت های اورژانس 
زابل را حوادث غیرترافیکی ش��امل می شود. همچنین باید افزود 
 CPR که در این مدت یک مورد زایمان در آمبوالنس و یک مورد هم

موفق توسط تکنسین های اورژانس انجام شده است.

فرشته های نجات این بار در پالژ شنا !

   به گزارش روابط عمومی اورژانس 115 س��اری: صبح یکی از 
روزه��ای به��اری خرداد ماه، س��اعت 9:30 صبح، تکنس��ین های 
پای��گاه 311  نوش��هر به کم��ک جوانی 25 س��اله اعزام ش��دند که 

هنگام شنا در دریا  غرق شده بود.

ذکریا اشک پور افزود : آقایان فتح ا... منجیری و بابک برزگریان 
کارشناس��ان فوریت های پزش��کی نوش��هر پس از معاین��ه و مواجه 
ش��دن با  ایست قلبی تنفسی  بی درنگ احیای قلبی ریوی را آغاز 
کردن��د. بیمار پس از احی��ای موفق و حیات بخش  به بیمارس��تان 
ش��هید بهشتی نوشهر منتقل شد. وی گفت : بیمار در کمتر از 24 
ساعت بستری در اورژانس بیمارستان در کمال صحت و سالمت از 

بیمارستان مرخص و به آغوش خانواده و شهر خود  بازگشت.

تصادف کامیون و اتوبوس و تنها چهار مصدوم!

روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و  فوریتهای پزش��کی ساوه 
اع��الم کرد: در س��اعت 1:56 بامداد روز جمعه م��ورخ 94/3/29 
طی تماس تلفنی مردم با مرکز پیام این مرکز برخورد یک دستگاه 
اتوب��وس با کامی��ون خ��اور در محور اتوبان س��اوه- هم��دان گردنه 
دوخ��ان گزارش ش��د. بالفاصله مرک��ز پیام دو دس��تگاه آمبوالنس 
پایگاه جاده ای نوبران و س��یلیجرد را ب��ه محل اعزام کرد. به علت 
نزدیک بودن این حادثه به اس��تان هم��دان تعدادی از تماس های 
مردم با 115 همدان بوده که دو دستگاه آمبوالنس از 115 تجارک 

نیز به محل اعزام شدند.

خیراندی��ش اعالم کرد: مصدومان ای��ن حادثه که تنها چهار تن 
بودند، به بمارستان های اراک، ساوه، و فامنین منتقل شدند.

مادر باردار توسط اورژانس شهرکرد نجات یافت. 
مسول روابط عمومي اورژانس 115 چهارمحال و بختیاري از نجات یك 
مادر باردار از ارتفاعات کوهرنگ در 90 کیلومتري مرکز استان چهارمحال و 

بختیاري خبر داد.
محس��ن ابراهیمي افزود: مورخه 94/3/15 س��اعت هشت صبح در 
تماس با اورژانس 115 استان درارتباط با آسیب یک زن باردار اطالع رساني 

شد.
وي گفت: تکنس��ین هاي فوریت هاي پزشکي بالفاصله پس از اعالم 
وضعیت وخیم یك مادر باردار از عشایر کوچرو به محل اعزام شدند، به دلیل 
وخامت حال زن باردار و سخت گذر بودن منطقه، یك فروند بالگرد از اورژانس 
استان اصفهان درخواست کردند تا بیمار را از ارتفاعات به پایین انتقال دهند.

ابراهیمي اظهار کرد: مادر باردار که در ماه شش��م ب��ارداري خود بود ؛ 
بدلیل اصابت ضربه دچار درد شکم شده بود پس از چند ساعت تالش، در 

فرودگاه استان چهارمحال و بختیاري تحویل پزشکان شد.

علیرضا دهقانی

خب��ر 
س�����اری

خب��ر 
س�����اوه

خب��ر 
شهرکرد

شماره اول/ تیر ماه 94 / ژوئن 2015صفحه4     
خبری

خب��ر 
زاب�������ل



م��ی توان گفت که امس��ال یکی از بهترین س��ال ه��ا در خصوص 
تعام��ل بی��ن ارگان ه��ای دس��ت ان��در کار از جمله ه��الل احمر، 
پلیس، آتش نش��انی و غیره بوده اس��ت. در واقع هماهنگی های 
منظم و برنامه ریزی ش��ده ای وجود داشت که خوشبختانه درصد 
باالیی از این اهداف حاصل ش��د. که در اینجا الزم اس��ت بنده به 
عنوان نماینده تام االختیار وزیر در ستاد مراسم ارتحال از تمامی 

عزیزان کمال تش��کر را داش��ته باش��م. 

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزش��کی تهران افزود:  
رسانه ها همواره توجه ویژه ای به اورژانس و خدمات درمانی ارائه 
ش��ده دارند و امس��ال با توجه به وس��عت ناوگان حاضر در مراسم و 
خدمات درمانی انتظار می رفت که توجه بیش��تری از طرف رسانه 

ه��ا معطوف به اورژانس باش��د. البته در کنار رس��انه ه��ا همکاران 
عزی��ز بن��ده در واحد رواب��ط عمومی تمام تالش خ��ود را نمودند تا 

انعکاس مطلوب��ی از عملک��رد اورژان��س در جامع��ه ارائ��ه دهن��د.

دکتر موس��وی اضافه کرد: خوشبختانه مشکل خاصی که قابل 
ذکر باش��د وجود نداش��ت. اما امیدوارم که در س��ال های آتی نیز 
هماهنگ��ی ها ب��ه همین صورت بی��ن ارگان ه��ای مختلف ادامه 
یاب��د. بنده به نوبه خود از تمامی هم��کاران عزیز که نهایت تالش 
خود را نمودند  تا این مراس��م به بهترین شکل برگزار گردد تقدیر 
و تش��کر م��ی نمایم. در واق��ع حضور تک تک ای��ن عزیزان چه در 
قس��مت عملیات و چه در ستاد باعث شد که یکی از باشکوه ترین 

مراس��م ها را در طول این چند س��ال اخیر ش��اهد باش��یم.

که طی روزهای س��یزدهم و چهاردهم در کمپ های اطراف حرم 
مش��غول خدمت رس��انی بودند، ب��ه6370 نفر از زائ��ران خدمات 
ام��دادی- درمان��ی ارائ��ه کردند؛ همچنی��ن تع��داد 35 نفر برای 
ادامه درمان به بیمارس��تان های مختلف اعزام ش��ده اند. پس از 
پایان مراس��م س��ه تیم امدادی تا پایان روز پانزدهم به زائرانی که 
پ��س از پایان مراس��م در مرقد ام��ام )ره( حض��ور یافتند، خدمت 

رس��انی کردند.

 ش��ایان ذکر اس��ت که دکتر موس��وي، ریاس��ت مرک��ز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزش��کی ته��ران، نماینده تام االختیار وزیر 

محترم بهداش��ت ودرمان، در س��تاد بزرگداش��ت ارتحال بودند.

دکتر موس��وی در گفتگو با یک.یک.پنج عنوان کرد: به جرات 

خبــــر

اورژانس شاهرود ، شش دانگ در خدمت مردم!
به گزارش روابط عمومی اورژانس ش��اهرود در تاریخ 94/3/11 طی تماس��ي با مرکز پیام اورژانس  ش��اهرود ش��روع دردهاي خانم 28 ساله در هفته پایاني 

بارداري در روستاي جهان آباِد میامي را خبر دادند . به علت بد بودن راه هاي ارتباطي،هم زمان با اعزام آمبوالنس ، بالگرد  نیز به محل اعزام شد.
خانم فرجی گفت: کارشناسان فوریت های پزشکی که از میامی به روستا اعزام شده بودند - آقایان دهقان و محمدی- پس از انجام اقدامات اولیه ، بیمار را 

به بالگرد اورژانس در محل فرود،تحویل دادند. آقایان عبدالهی و مزجی تکنسین های بالگرد اورژانس نیز طی پرواز به مراقبت  از بیمار خود پرداختند. 
فرجی افزود : حین انتقال مادراز محل فرود بالگرد به بیمارستان فاطمیه  شاهرود،در آمبوالنس اورژانس 115 ، نوزاد توسط تکنسین هاي اورژانس - آقایان 

بای و عرب اسماعیلی – متولد شد. مادر و نوزاد با حال عمومی خوب تحویل بیمارستان شدند.

" آش��وبا " متحی��ر از آمادگ��ی اورژانس 
سیستان و بلوچستان ، تغییر مسیر داد!

به دنبال گزارش س��ازمان هواشناس��ی و 
پیش بینی  حرکت طوفان حاّره ای  "آشوبا"  
به سمت س��واحل جنوبی استان سیستان و 
بح��ران  س��تاد  هرم��زگان،  و  بلوچس��تان  
دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان 
روز س��ه ش��نبه 94/3/19 در مح��ل دفت��ر 

ریاست دانشگاه تشکیل جلسه داد.

در ای��ن جلس��ه ریی��س مرک��ز مدیری��ت 
ح��وادث و فوری��ت ه��ای پزش��کی زاه��دان 
گزارش��ی از اقدام��ات انجام ش��ده در جهت 
کسب آمادگی مواجهه با طوفان حاره ای به 
س��واحل جنوبی اس��تان ارائه نمود. به گفته 
دکت��ر فریب��رز راش��دی  پی��ش بین��ی ب��روز 
حوادثی مانند وزش طوفان و بارندگی های 
ش��دید، احتم��ال قط��ع ب��رق، اخت��الل در 
س��امانه های ارتباطی، انس��داد مس��یرهای 
تردد و احتمال افزای��ش مراجعه مصدومین 
را همگی نکته س��نجی ه��ای ایجاد آمادگی 
ک��رد.  عن��وان  درم��ان  و  بهداش��ت  نظ��ام 
همچنین برنامه ریزی جهت ارائه خدمات به 
مادران باردار و س��ایر گروه های آسیب پذیر 
مانند س��المندان و ک��ودکان، اعزام اتوبوس 
آمبوالن��س و ات��اق عمل س��یار ب��ه چابهار از 
دیگر تصمیمات اتخاذ ش��ده در این جلس��ه 

بود.

تش��کیل منظ��م جلس��ات س��تاد بح��ران 
دانش��گاه در مح��ل س��تاد هدای��ت بحران و 
اطالع رس��انی دانش��گاه، آم��اده باش کامل 
نیروه��ای عملیاتی اورژانس ت��ا اعالم پایان 
طوف��ان، تکمیل انباره��ای دارویی و کنترل 
مس��تمر  حض��ور  بیمارس��تانی،  تجهی��زات 
نیروه��ای پش��تیبانی و خدمات��ی در مراک��ز 
مختل��ف و به خص��وص مراکز بیمارس��تانی، 
آمادگی کامل مس��ئولین واحدهای مختلف 
دانش��گاه و جانش��ینان اول و دوم آنه��ا و در 
صورت لزوم درخواست تشکیل ستاد بحران 
استان از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این 
جلس��ه بود.الزم به ذکر اس��ت خوش��بختانه 
آش��وبا قبل از رس��یدن ب��ه س��واحل جنوب 

کشورمان تغییر مسیر داد. 

گام به گام با کاروان زائران امام )ره(
به گزارش روابط عمومی اورژانس 115 بابل در آستانه رحلت معمار 
کبی��ر انقالب واع��زام کاروان پیاده ب��ه مرقد این بزرگ م��رد تاریخ که 
آرامش و امنیت امروز در سایه درایت و رهبری وی در کشور حاکم است 
اورژانس 115 بابل همزمان با سراس��ر کشور با حضورفعال، ارادت به 

امام وپایبندی خود به انقالب را نشان داد. 
روش��ن افزود : اورژانس115 شهرستان بابل با اعزام یک دستگاه 
آمبوالنس و دو تن از کارشناسان فوریت های پزشکی  همراه با کاروان 
پی��اده جهت ارائه خدمات پزش��کی به زائران ح��رم امام راحل بخش 
کوچکی از وظایف خود در قبال عاشقان روح الله را انجام داده است.

 وی عنوان کرد: اعزام تکنس��ین و لوازم پزش��کی نش��ان از  حضور 
فعال اورژانس در همه عرصه هاست.

 ISO 9001: 2008 اورژانس همدان حائز    

ب��ه گزارش روابط عمومی مرکز مدیری��ت حوادث و فوریت های 
پزش��کی همدان : پس از تالش ش��بانه روزی و چند ماهه کارکنان  
اورژان��س همدان، نش��ان ای��زوISO 9001:2008 1    ب��ه این مرکز 
اعط��اء گردید .اولیاس��میع گفت: مرک��ز اورژانس هم��دان با قرار 
دادن دو پایگاه شهری و جاده ای و مرکز مدیریت  در برنامه کسب 
ایزو  توانس��ت به این مهم دس��ت یابد. اولیاس��میع اف��زود : برنامه 
فراگیر نمودن این اس��تاندارد برای همه پایگاه های شهری و جاده 

ای و  شهرستان های تابعه در دستور کار قرار دارد.

 ISO 9001  .1  یعنی س��ازمان ارائ��ه کننده آن خدمت  از نظام 
کیفیت خاصی برخوردار است.

ده مصدوم حاصل بی احتیاطی !

کارش��ناس س��تاد هدایت عملی��ات بحران و کمیت��ه پدافند غیر 
عامل دانش��کده پزشکی نیش��ابور از تصادف کامیون با مینی بوس 

در محور فیروزه- نیشابور خبر داد.

 مصطف��ی افش��ار نی��ک گف��ت : در ای��ن حادث��ه ک��ه در تاری��خ 
1394/3/27 س��اعت 17:20 اتف��اق افت��اد؛ یک دس��تگاه مینی 
ب��وس با کامیون در محدوده فیروزه- نیش��ابور با هم برخورد کردند 

که منجر به آسیب 10 نفر شد.

افش��ار نیک اضافه کرد: آمبوالنس پایگاه های 3 و 1 ش��هری و 
پایگاه ش��هید برونس��ی س��ریعا به محل اعزام ش��دند. کارشناسان 
اورژان��س 115 پس از انجام اقدامات اولی��ه مصدومین حادثه را به 

بیمارستان 22 بهمن منتقل نمودند.

بازگش��ت مرد 78 س��اله به آغوش خانواده

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی اورژان��س 115 بندرعباس مورخه 
94/3/9 س��اعت11:40 پس از تماس با مرک��ز پیام اورژانس و 
اعالم کاهش هوش��یاری مردی 78 ساله ،حوالی منطقه دو هزار 

" کوی ملت" بالفاصله کد اس��الم آباد دو به محل اعزام ش��د.

خان��م حاج��ی علیپ��ور اف��زود: آقای��ان دهقان��ی و نب��ی پ��ور 
کارشناس��ان فوریت های پزش��کی پس از حاضر ش��دن بر بالین 
بیم��ار و بررس��ی عالی��م حیات��ی دریافتن��د که وی دچار ایس��ت 
قلبی- تنفس��ی ش��ده اس��ت؛ بی درن��گ عملیات احی��ا را برای 
بیمار ش��روع کرده و پس از حمایت تنفسی، انجام ماساژ قلبی و 
دارو درمان��ی، موف��ق ب��ه احیای بیمار گش��تند و با پایدار ش��دن 
عالئ��م حیاتی وی را به بیمارس��تان صاح��ب الزمان)عج( انتقال 

دادن��د.

خب��ر 
باب����ل

خب��ر 
بندرعباس

خب��ر
همدان

خب��ر 
نیش�ابور
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صفحه6

خاط�����رات
احیاء با دست های خالی  

اورژانس 115شاهین شهر

اول شهریور ماه 1390 بود. ماه رمضان بود و صدای 
اذان مغ��رب در اتاق فرمان پیچیده بود؛ مش��غول افطار 

بودی��م ک��ه تلف��ن 115 ب��ه ص��دا دراوم��د.
-اورژان��س بفرمایی��د . . . 

- آق��ا کم��ک کنی��ن لقمه تو گل��وی م��ادرم گیر کرده 
داره خفه می ش��ه.

- هول نکنین آقا آدرس��تونو بدین....
ش��اهین ش��هر .......

الزم ب��ه توضیح��ه ک��ه م��ا در ش��اهین ش��هر دو واحد 
اورژان��س داش��تیم ک��ه اون لحظ��ه ه��ر دو در مأموریت 
بودن��د و ما در اتاق فرم��ان هیچ امکاناتی نداش��تیم اما 

نمی ش��د این تماس رو نادیده  گرفت.
ب��ه همکارم گفت��م : من خودم ب��ا ماش��ینم می رم به 
ای��ن آدرس ببینم چی ش��ده؟ اولی��ن آمبوالنس که آزاد 

ش��د س��ریع بفرس��تین به همین آدرس کمک من !!
همکارم تعجب کرد چون س��ابقه نداش��ت که مسئول 
ات��اق فرم��ان این کار رو انجام بده اما م��ن تو اون لحظه 
تصمی��م گرفتم ک��ه به کمک اونا برم با آمبوالنس از اتاق 
فرم��ان ت��ا آدرس ح��دود 4 دقیقه بود اما من با ماش��ین 

ش��خصی تو 2 دقیقه خودم رو به اونجا رس��وندم.
وارد خون��ه ک��ه ش��دم یک ع��ده آدم وحش��ت زده رو 
دی��دم که دس��ت روی دس��ت گذاش��ته بودن��د و فقط به 
بیم��ار که در ح��ال خفگی بود نگاه می کردند. انس��داد 
راه هوای��ی محرز بود و اون خانم تقریبا بی هوش ش��ده 
بود. س��ریع بلندش کردم و محکم به پش��تش زدم 1 بار 
، 2 ب��ار .... با ضربه چه��ارم لقمه برگش��ت به دهنش و 
پیرزن نفس عمیقی کش��ید. همه از خوش��حالی ش��روع 
کردن��د ب��ه جی��غ کش��یدن ام��ا .... لقم��ه رو از دهنش 
درآوردم ام��ا چون امداد حداقل 3 دقیقه طول کش��یده 
بود و اکس��یژن به بیمار نرس��یده بود ناگهان دچارایست 

قلبی ش��د.
دوباره ش��وک وحش��تناکی به خانواده وارد ش��د یکی 

جی��غ م��ی زد یک��ی گری��ه م��ی ک��رد   یک��ی دع��ا ....
شروع کردم به ماس��اژ قلبی ، هیچ وسیله ای نداشتم 
و خداخدا می کردم که یکی از کدهای امدادی س��ریع 
ب��ه ما برس��ه. مجبور ش��دم تنفس دهان ب��ه دهان بهش 
ب��دم ت��ا بتون��ه نفس بکش��ه. دس��ت تنه��ا و همزمان هم 
تنف��س می دادم ه��م ماس��اژ قلبی که کد دوم ش��اهین 

ش��هر به محل رس��ید.
ب��ا همکاری دوس��تان س��ریع لول��ه گ��ذاری  کردیم ، 
پی��رزن رو داخ��ل آمبوالنس گذاش��تیم و احی��ا رو ادامه 
دادی��م . لحظ��ه ه��ای حساس��ی ب��ود و م��ن خداخ��دا          

م��ی ک��ردم ک��ه زحم��ات م��ا ب��ی نتیج��ه نمون��ه  .
ب��ا چند ت��ا  ش��وک قلب بیم��ار برگش��ت ام��ا هنوز از 
لحاظ تنفس��ی دچار مشکل بود.  چیزی حدود 6 دقیقه 
زم��ان گذش��ت تا اون  رو احی��اء کردیم و کم ک��م تنفس 

بیمار برگش��ت.
به س��رعت بیمار رو به بیمارستان رس��وندیم و تحویل 
اورژانس بیمارس��تان گلدیس دادیم. تمام ش��ب نگران 
ح��ال اون م��ادر ب��ودم و صبح ف��ردا قبل از ه��ر کاری با 
بیمارس��تان تماس گرفتم و مطلع ش��دم که بیمار حالش 
بهبود پیدا کرده و در حال مرخص شدن از بیمارستانه. 
در اینج��ا بود که مانند همیش��ه خدا رو س��پاس گفتم 
ک��ه من رو یک بار دیگه وس��یله ای قرار داد برای نجات 

ج��ون یک��ی از بندگان��ش.

اورژانس 115 شیراز

برخ��ی پدی��ده ه��ا را م��ی ت��وان به 
س��هولت تعریف کرد، اما معلوم نیست 
بدست آوردنش��ان کار خیلی ساده ای 
باشد؛توانمندی یکی از دستاورد هایی 
اس��ت ک��ه ب��رای ف��رد و جامع��ه حائ��ز 
اهمی��ت است.س��اده تری��ن تعریف از 
توانمندی : توان و قابلیت انجام کار یا 

عملی به تنهایی و با کیفیت متمایز !

همکار پر تالش��م روز بع��د که آماده 
می ش��وی تا به مح��ل کارت بروی چه 
س��تادی هس��تی چه عملیات��ی چه در 
پایگاه جاده ای و چه در پایگاه شهری، 
قبل از خارج شدن از منزل و جدا شدن 
از خانواده ، لحظه ای به آینه نگاه کن ، 
چه چیزی یا کسی را            می بینی که 

رودر رو به تو نگاه                می کند؟؟

لحظ��ه ای درنگ کن و چند س��وال 
دشوار از خودت بپرس ::

چ��ه اتفاقی خواهد افت��اد اگر امروز 
صبح  در اولین ماموریت با مادری روبرو 
شوید که پسر نوجوانش در خانه خود را 
ب��ه دار آویخت��ه باش��د ؟ ) ای��ن لحظه و 
موقعیت را هیچ گاه فراموش نخواهید 
کرد( چه کس��ی این خب��ر را به مادری 
مضطرب و نگران خواه��د داد؟؟ زبان 
بدن ش��ما ؟؟ رفتارت��ان ؟؟ - همه آنچه 
که انج��ام می دهی��م به ان��دازه حرف 
هایم��ان مهم خ��واد ب��ود- ب��رای قرار 
گرفتن در چنین موقعیتی آماده اید؟؟

چه اتفاقی خواه��د افتاد اگر  حس 
کنی��د همکارتان با بیماران به تناس��ب 
رن��گ و ن��ژاد و مذهب و می��زان دارایی 
ش��ان تفاوت قائل اس��ت؟ آیا آماده اید 
کاری را انج��ام دهی��د ک��ه م��ی دانید 

صحیح است؟؟

چگونه فکر و عمل خواهید کرد اگر 
روی می��ز کارت��ان ش��کایتی از یکی از 
همکارانت��ان ببینی��د درحال��ی که این 
دومین ش��کایت از او در ی��ک ماه اخیر 

است؟؟

چه خواهد شد اگر امروز بدترین روز 

کاری ت��ان در کل دوران ش��غلی ت��ان 
باش��د؛ آیا خس��ته و ناامی��د و غیر قابل 
اطمین��ان خواهی��د ب��ود؟؟ دلس��رد و 
مضطرب ؟!؟ امید و جس��ارت و قدرت 
را از کج��ا باید یافت وقتی که به تحلیل 

رفته اید ؟؟ 

چگونه واکنش نش��ان خواهید داد 
اگ��ر زم��ان گ��وش دادن ب��ه بی س��یم 
بیم��ار  هم��راه  پرخاش��گری  متوج��ه 
عصبانی به همکارانتان شوید در حالی 
ک��ه در آن نزدیک��ی در ح��ال گش��ت 

هستید؟؟

اکن��ون ک��ه ای��ن چن��د س��وال را از 

خودت��ان پرس��یده اید، برای ش��نیدن 
پاسخ های من آماده اید؟؟

ب��ه واق��ع آنچه که ب��ه س��واالت باال 
پاس��خ می دهید چندان مهم نیس��ت؛ 
بلکه نکته مهم و حائز اهمیت اینجاست 
که شما صادقانه این سواالت را از خود 
بپرس��ید و در مفه��وم آنه��ا تامل کنید.

آنچه که مس��لم اس��ت تمام انس��ان ها 
ب��ه خ��ود  دارای ظرفی��ت مخص��وص 
هس��تند و آنچه ک��ه بای��د پذیرفت این 
اس��ت که ممکن است ما هم گاهی کم 
بیاوری��م، حتی بعضی مواقع تالش بی 
وقفه کافی نخواهد بود و ناکام خواهیم 

ماند و ناچارا باید شکست را بپذیریم!!

در حقیق��ت  اگ��ر ب��ه پرس��ش ها به 
راحتی و با اعتماد به نفس پاس��خ داده 
باش��یم، خودم��ان را گ������ول زده ایم. 
نکته تامل برانگیز این است که چگونه 
با این حقیقت روبرو می شویم؟چگونه 
بین آن انسان معمولی و بشر واقعی که 
هس��تیم و آن قهرمان مافوق بشری که  
دنیا از ما انتظار دارد تعادل  ایجاد کنیم  
- تع��ادل بین دنیای واقعی و افس��انه و 
اس��طوره – آن هن��گام که ای��ن تقابل به 
وجود می آید   EMS strong   - ش��عار 
امس��ال هفته جهان��ی اورژانس- معنا 

پیدا می کند.

تعریف س��اده توانمن��دی را بخاطر 
دارید؟ اکنون زمان آن فرا رسیده تا آن 
مفه��وم س��اده را ب��ه چالش بکش��یم و 
ببینیم که رسیدن به مفهوم )) اورژانس 
توانمند (( یا )) تکنس��ین توانمند (( به 

سادگی همان تعریف ساده است؟

اورژان��س توانمند یعنی تعداد کمی 
از انسان ها در کنار یکدیگر جمع شوند 
ت��ا کارهایی انجام دهن��د که همه توان 
انج��ام آن را ندارن��د ! انج��ام کارهایی 
س��خت و دله��ره آور در محی��ط ه��ای 

تعریف نشده و بیشتر اوقات بدون حتی 
یک تشکر خشک و خالی !!

تکنس��ین توانمند یعن��ی همدلی و 
تعامل ش��ما و همکارتان ک��ه گاهی در 
سکوت کامل تنها با یک اشاره صورت 
م��ی پذی��رد و گاه��ی هم مث��ل میدان 
جن��گ، ولی همیش��ه این هم��کاری و 

همدلی  وجود دارد.

تکنس��ین توانمند یعنی ش��ما و من 
جزی��ی از ی��ک بخ��ش خیل��ی خ��اص 
هس��تیم ، یک باور در دل ریشه دوانده 
ب��ه چیزی بزرگ تر از خود اصلی مان ؛ 
بزرگ ت��ر از م��درک و مقطع تحصیلی 

مان و مهم تر از رنگ و نش��انی  که روی 
بازو و سینه مان نصب می کنیم. یعنی 
هویتی که با پوش��یدن آن لباس سفید 
پی��دا می کنیم و از خود اصلی مان رها 

می شویم.

پ��ا  از  یعن��ی  توانمن��د   اورژان��س 
نایس��تادن برای رفع مشکالت همکار 
خودمان؛ یعنی مش��کالت همکاران را 
یعن��ی  بدانی��م؛  خودم��ان  مش��کالت 
مسولیتم در قبال همکارانم سنگین تر 
شده از وقتی پشت آن میز می نشینم!!

اینک��ه  یعن��ی  توانمن��د  تکنس��ین 
همیشه مشتاق باشی که یاد بگیری  و 

همیشه در حال رشد باشی چه  فردی 
و چ��ه به صورت گروهی در حال تعامل 

در یک زنجیره درمانی !

اورژان��س توانمن��د یعن��ی آن حس 
اعتمادی که به مردم القا می شود تا تو 
را در خان��ه هایش��ان بپذیرن��د و تم��ام 
اسرارشان را به تو بگویند، زمانی که از 
همه بریده اند و مضطرب هس��تند ، با 
امنیت خاطر جان خود یا عزیزانشان را 

در اختیار تو قرار می دهند.

دی��ن  یعن��ی  توانمن��د  اورژان��س 
خودمان را تمام ادا کنیم؛ یعنی  همان 
ان��دازه که انتظ��ار داری��م همکارمان با 
بیماران خ��وش برخورد باش��د و توقع 
داریم همزمان که ب��ا احتیاط می راند 
س��ریع ب��ر بالی��ن بیم��اران برس��د؛ بر 
خودمان بدانی��م بیش از پیش قدردان 

تالششان باشیم. 

مفهوم  اورژانس توانمند به تو هویت 
می بخش��د و تو را قادر می س��ازد تا بار 
این امانت  و اعتماد را به دوش بکشی.

اورژانس توانمند یعنی آنچه که تو را 
ترغیب ، و گام هایت را استوار می کند 
تا شجاعانه چشم در چشم خطر بدوزی 
و به یاری هم نوعانت بشتابی ، آنجا که 
دیگران توان ایستادگی ندارد و عرصه 

را خالی می کنند.

تکنسین توانمند یعنی تو که با تمام 
توانای��ی ه��ا و ش��کیبایی ات در مقابل 
کمب��ود ه��ا ب��ه وج��ود خ��ودت افتخار         
می کن��ی و هم زم��ان فروت��ن و افتاده    

می شوی.

تکنس��ین توانمند و مقتدر مذهب و 
آیین توس��ت و اورژانس توانمند عجین 
شده با  تمام لحظاتت. همانند میراثی 
گ��ران که حف��ظ آن مهمتری��ن انگیزه 
توس��ت؛ میراثی که باید به نس��ل های 

بعد بسپاریش!

 ! هس��تی  ت��و  توانمن��د  تکنس��ین 
اورژانس توانمند ما هستیم!

خب  دیگه کافیه از رو ابرا بیا پایین، 
باید آماده بشی بری سر کار!

معرفی انجمن فوریت های پزشکی 
ایران

رئیس هیت مدیره انجمن فوریت های 
پزشکی ایران

انجم��ن فوریتهای پزش��کی ای��ران به 
پیش��نهاد وهمت جمعی از پیشکس��وتان 
اورزانس 115 و پس از اخذ مجوز قانونی از 
وزارت کش��ور در سال 1379 بطور رسمی 
آغ��از ب��ه کار کرد تا با  اهداف  مش��خص  و 
حول  دو محور اصلی  علمی – آموزش��ی و 
صنقی – رفاهی در راس��تای ارتقا سطح و 
جایگاه حرفه خدوم فوریت های پزشکی و 
بصورت غیرانتفاعی و غیرسیاسی فعالیت 

نماید. 
رف��ع  زمین��ه  در  متع��ددی  مکاتب��ات 
مش��کالت صنفی و حرفه ای با مسئولین 
ام��ر ص��ورت پذیرفته اس��ت وب��ا تاکید بر 
پیگیری های انجام شده سعی خواهد شد 
تا شرایط سخت کار در زمینه فوریت های 
پزش��کی تا حدودی کمتر ش��ده و ش��اهد 
ارتقا جایگاه مقدس فوریت های پزشکی با 
کم��ک و همدل��ی مس��ئولین گرامی این 
ح��وزه ک��ه خ��ود نق��ش موثری داراس��ت 

باشیم.
اهداف انجمن

انجمن فوریتهای پزش��کی ایران بنا به 
رس��الت خ��ود وب��ا ه��دف اعت��ال و تبیین 
جایگاه شریف حرفه فوریت های پزشکی 
پیش بیمارستانی نزد جامعه و مسئولین و 

همچنین ارتقا خدمات اورژانسی مطلوب 
ب��ه مددجویان و نیازمن��دان برنامه ریزی و 

تالش می نماید.
 راهبرد و استراتژی

 هیئ��ت مدیره انجمن مصمم اس��ت با 
اتکال به الطاف بیکران الهی در راس��تای 
نیل ب��ه اهداف تعیین ش��ده وبا راهبردی 
اصولی ،گام های موثری برداشته و زمینه 
ارتقا و اعتالی این حرفه مقدس را فراهم 

سازد.
- آشنا ساختن جامعه نسبت به وظایف 

ونوع خدمات اورژانس پیش بیمارستانی
- جلب مشارکت رس��انه های گروهی 
وصداوسیما جهت فرهنگ سازی عمومی 

درجامعه
-  تکری��م حرف��ه مق��دس فوریت های 

پزشکی و نقش تکنس��ین های اورژانس ، 
در مناسبت های ملی و مذهبی

- تقویت روحیه ایثار و تالش تکنسین 
های اورژانس و رس��یدن ب��ه خودباوری و 

پایبندی به منشور اخالق حرفه ای
- تالش برای حفظ حقوق تکنس��ین و 

مردم در قبال خدمات اورژانس
- حمای��ت از حقوق م��ادی ، معنوی و 

صنفی پرسنل اورژانس
- ارائ��ه نظرات کارشناس��ی و تش��ریح 
سختی کار این حرفه به مراکز تصمیم گیر 
- برگ��زاری همایش ه��ای تخصصی و 
توجه به امر تحقی��ق و پژوهش و فراخوان 

مقاالت
- همکاری با س��ازمان ها و موسس��ات 

قانونی در کشور و مجامع بین المللی

- ت��الش جهت ارتق��ا س��طح دانش و 
مه��ارت و آموزش حین خدمت تکنس��ین 

های اورژانس در سراسر کشور
-  ارائه آموزش کمک های اولیه و دوره 
ه��ای امدادگری به اقش��ار جامعه و ترویج 

فرهنگ خودامدادی
- حضور داوطلبانه جهت امدادرسانی 
به مصدومین ح��وادث و بحران ها و اعزام 

نیروهای داوطلب
-  ت��الش و پیگیری جه��ت راه اندازی 
دانش��گاه جامع علمی کارب��ردی فوریت 

های پزشکی
تلفن: 02166495055

وب گاه :
w w w . e m a i r a n . i r

نریمان صادقی

میراثی گـــــران !
به بهانه ی هفته جهانی اورژانس

نوشته اقتباسی

علیرضا دهقانی

گزارش

محمد قادری فر
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طی 24 ساعتی که قرار شد برای مقدمه گفت و گو با 
یک خانواده اورژانس��ی، مطلبی بنویسم، سعی کردم 
متفاوت به کلمه "خانواده" فکر کنم. به خانواده امروزی 
که یک خانواده ی سردرگم و تب دار است. یک خانواده 
که بین اصول سنتی و مدرنیته مانده  و بعضا چیزهایی 
از س��نت حذف می کند که بر خالف کوچک بودِن آن، 
ی��ک اص��ل را ح��ذف ک��رده و چیزهای��ی را از مدرنیته          
می پذیرد که با وجود دهان ُپرُکن  بودن، چیز زیادی را 
ب��ه زندگی نیفزوده اس��ت. ب��ه جرات می ت��وان گفت 
رسیدن به یک فرهنِگ واقعِی "سبک زندگی" ضروری 

ترین، نیاِز جامعه ی فعلی من است.
یک.یک.پنج: لطفا یک بیوگرافی از خودتان؟

آقای فرمانی: علیرضا فرمانی، 35 ساله، کارشناس 
پرس��تاری از علوم پزشکی شیراز )س��ال 85( پرستار و 

تکنسین اورژانس.
خانم حسنی: زهرا حس��نی، 32ساله، کارشناس 
پرس��تاری علوم پزش��کی ش��یراز )س��ال 85(. طرحم 
دربخش اطفال  بیمارس��تان نمازی آغاز ش��د و پس از 

پایان طرح در 115 مشغول به کار شدم.
یک.یک.پنج: چند وقت است زندگی مشترک خود 

را شروع کردید؟ طریقه آشنایی؟ فرزندی هم دارید؟
س��ال  85ازدواج کردیم، هم دانشگاهی بودیم. دو 

فرزند داریم، متولد 89و92.
یک.یک.پنج: محسنات و مضرات همکار بودن؟

ف: محس��نات: هم فکری تخصص��ی، درک باال از 
شرایط کاری)آگاهی(

مضرات: اطالع داش��تن از بعضی از مسائل شغلی 
که مرد خانواده ترجیح می دهد مابقی اعضای خانواده 
زیاد درگیر آن نش��وند. من آگاهی را هم حسن این کار 

می دانم، هم از مضرات این شغل
ح: محسنات: درک باال از شرایط کاری و خستگی 

ها
مضرات: فشار روانی همزمان و نداشتن وقت کافی 

برای هم
یک.یک.پنج:  خانم حسنی گویا از شغلتون استعفا 

دادید؟
بله من حدود 1سال و 5ماه هست که استعفا داده ام، 
بعد از تولد فرزند دومم شرایط سخت تر شده بود، شب 
ها شیفت بودم و روزها وظیفه مادریم را انجام می دادم و 
خیلی سخت بود و حتی ماه آخر کاری تقریبا با همسرم 
بخاطر ش��یفت های مختلف نمی توانستم همدیگر رو 

ببینیم، بنابراین تصمیم گرفتم استعفا دهم.
یک.یک.پنج:  آیا شاهد اتفاقی بودید که فکر کنید 

بهترین شغل دنیا را دارید؟
ف: تقریبا این حس را من بصورت روزانه دارم، وقتی 
باعث نجات جان کسی می شوم. من با کسانی رو به رو 
هستم که ممکن هست دیگر هرگز آنها را نبینم و هر روز 

، بدون ش��ناخت ه��م از کن��ار هم رد  یم ش��و
همین ک��ه از یک اتفاق 
بد جلوگیری می کنم 
زیباتری��ن حس دنیا را 

دارم.
بیمارستان  در  ح: 
که ب��ودم این حس را 

وقتی یک بیمار بهبودیش را به دست می آورد و مرخص 
می شد داشتم، اما در اورژانس )115( چون در قسمت 
دی��س پیج بودیم اینقدر حجم تلفن ها باال بود که نمی 

شد ماموریت هارو پیگیری کرد.
یک.یک.پنج:  آیا شاهد اتفاقی بودید که فکر کنید 

بدترین شغل دنیا را دارید؟
ف: ای��ن حس هم مثل حس رضایت ه��ر روز درونم 
وجود دارد، بعضا شاهد خیلی از اتفاقات ناگوار هستیم 
و فش��ار روانی زیادی را تحمل می کنیم که باعث ایجاد 

این حس می شود.
ح: بله گاهی طی تماس��ی تیم را می فرستیم و بعدا 
می فهمیم مزاحمت تلفنی بود و همان مزاحمت باعث 
ش��ده تا به کس��ی که واقعا ش��رایط اورژانس��ی داش��ته 

آمبوالنس دیر برسد!
یک.یک.پنج: آیا شغلتان برای انجام واجبات دینی 

برایتان محدودتی ایجاد کرده؟
ف: ص��د در صد در انجام واجبات با مش��کل مواجه 
ایم، مثال قبل از اذان صبح ماموریت خورده ایم و تا بعد 
از طلوع طول می کشد، وقت نماز از دست می رود، در 
بس��یاری موارد لب��اس هایم��ان خونی س��ت، در وقت 

سحری و افطاری در ماموریتیم...
ح: نم��از اول وقت در ش��یفت که تقریب��ا هیچ وقت     
نمی شود خواند، در ماه مبارک رمضان هم گاهی فقط 
وقت می شود با یک لیوان آب افطار کرد و خیلی وقت ها 

وقت نماز از دست می رود و...
یک.یک.پن��ج:  چطور برای مناس��بات، تعطیالت، 

مسافرت و... برنامه ریزی می کنید؟

ف: تمام این چیزها ترافیک ش��غلی ماس��ت، وقتی 
دیگران از تعطیالت خوشحال می شوند، برای ما نشانه 
اتفاقات ناگوار هست و عمال چیزی به عنوان تعطیالت 

برای ما نیست.
ح: طب��ق چیزهای��ی که همس��رم فرمودند ما حتی 

فرزندانم��ان هم مجبورند خودش��ان را با ش��رایط وفق 
دهند و در روزهایی که دوستانش��ان از مس��افرت لذت    
م��ی برن��د بخاطر ش��رایط کاری ما مجبورن��د در منزل 
بمانند و حتی در مهمانی های اقوام، عروس��ی ها و... 
نمی توانیم شرکت کنیم که گاهی باعث ناراحتی می 

شود.
یک.یک.پنج: اگر بخواهید یک تعریف مثبت از این 
ش��غل در قالب یک جمل��ه یا چند کلمه کلی��دی به ما 

بدهید ؟
ف: اورژانس 115 سیس��تمی س��ت که در بحرانی 
ترین زمان با جان و دل و بدون هیچ چش��م داش��تی به 

مردم کمک می کند.
ح: 115 یعنی پیشگیری از یک اتفاق ناگوار

یک.یک.پنج: و یک تعریف منفی؟
ف: بعض��ی ش��غل ه��ا 
باع��ث فرس��ودگی روح 
می ش��ود و بعضی ها 
فرس��ودگی  باع��ث 
جس��م، این شغل هم 
روح را فرس��وده م��ی 

کند و هم جسم را

ح: این شغل صبر و تحمل می خواهد و باعث سخت 
شدن دل می شود.

یک.یک.پنج: خانم حس��نی ش��ما که هم ش��رایط 
ش��اغلی را تجربه کردید و هم خان��ه داری. یک تعریف 

قیاسی از این دو شرایط بفرمایید؟

اگر کس��ی نیاز مالی ندارد بهتر اس��ت خانه داری را 
انتخ��اب کن��د، هم بخاط��ر رس��یدگی بهتر ب��ه خانه و 
فرزندان��ش و ه��م به خاط��ر آرام��ش و س��المت روانی 

خودش!
یک.یک.پنج:  در خواست شما از مردم؟

یک ب��ار بعد از اع��زام به محلی دیدی��م آن فرد فقط 
تماس گرفته تا ببیند چقدر طول می کش��د ما به محل 

حادثه برسیم! 
لطفا ب��رای هر چیزی با 115 تم��اس نگیرید، 115 

برای موارد اورژانسی ست نه سردرد، دندان درد و...
ح: هر مزاحمت تلفنی شما ممکن است باعث شود 
فردی که نیاز جدی به اورژانس دارد به علت دیر رسیدن 

خدمات جانش را از دست دهد.
یک.یک.پن��ج: آی��ا ما نیروی عملیات��ی خانم هم در 

115 داریم؟
ح: خیر. اگر نیازهایی ش��بیه یک زایمان اورژانسی 
باش��د، تکنس��ین های مرد این کار را انجام می دهند و 

متاسفانه هر دو طرف معذب خواهند بود
ف: من فکر می کنم داشتن نیروی خانم صحیح هم 
نیس��ت به دلیل عدم فرهنگ سازی صحیح در جامعه 
نسبت به این قضیه، عدم نیروی جسمانی الزم در خانم 
ها، عدم امنیت برای خانم ها، چرا که اکثر ماموریت ها 
فرد حادثه دیده و اطرافیانش��ان شرایط خوبی ندارند و 

برخورد های بدی می کنند.
یک.یک.پن��ج: س��خن یا در خواس��تی از مس��ولین 

115؟
ح: اورژان��س خدمات پیش درمانیس��ت. باید بهای 

بیشتری به این قسمت بدهند
ف: توق��ع افزای��ش حقوق یا تقدیر نداری��م اما توقع 

محبت حتی بایک پیام کوتاه به کارکنان اورژانس دارم
درضم��ن کالن ش��هر ش��یراز نیازمن��د حداقل 70 
آمبوالنس می باشد تا بتواند خدمات رسانی قابل قبولی 
انجام دهد اما فعال با حدود نصف این تعداد آمبوالنس 
ای��ن کار را انجام م��ی دهد! برای شناس��اندن صحیح 

اورژانس هم باید بیش تر فرهنگ سازی کنند.
یک.یک.پنج: حرف آخر؟

برای تم��ام م��ردم و همکارانم��ان در اورژانس 115 
آرزوی سالمتی و موفقیت روزافزون داریم.

ماهی ها در خاک نمی میرند

کاش خبرآمدنتان آرامتر می آمد! کاش آرامتر 
شکسته می شد دل مادری منتظر و قامت پدری 

چشم به راه...
از روزی که خبر رسید آمده اید، با دستان بسته 
و نفس های درگلو خفه ش��ده، از روزی که گفتند 
175 غواص کربالی4 پس از29 سال آمده اند... 
از روزی که امتداد موج های اروند به ش��هرهامان 
رسید و سیل اشک مادرانتان دنیا را برد، انگار آن 
طناب ها را پس از دستان شما بر گلوی ما بستند!
احیاگرانی که لحظه های آخ��ر جان دادنی را 
دیده اند ش��اید بهتر بفهمند چه برسر شما آمده 
اس��ت! و ن��گاه اشکبارش��ان آن هنگام ک��ه برای 
ماموریت به محل تشیع شما اعزام شده بودند چه 
ای��ن                                  ب��ه  داش��تند  ش��اید  داش��ت!  ه��ا  ح��رف 
می اندیشیدند که اگر آنجا بودند برایتان چه ها که 
نم��ی کردند... ش��اید به این می اندیش��یدند که    
لحظ��ه ی آخر، به چه فکر می کردید؟! به مادری 
که دلش از تمام دنیا دیدنتان را می خواست؟! به 
فرزندي که یتیم مي شد؟! به تنهایي زني که باید 
هم پدر مي ش��د هم مادر؟! به این که مهم نیست 
چه بالیي به سرتان مي آید، مهم راهی بود که باید 
ادامه داده مي ش��د؟! به اینکه لحظه آخر اگر بی 
س��یم داش��تید چه می گفتید؟ حتما به امامتان 

میگفتید هرچه از دستمان بر می آمد کردیم! 
آری! هرچه از »دس��تتان« بر می آمد کردید... 
175 دسِت بسته! قطعا میان شما؛ دستان بابایي 
س��ت که قرار بود نوازش کن��د موهاي دخترکش 
را... دس��تان نان آوری س��ت ک��ه قراربود عصاي 
دست پدر باشد و دل گرمي مادر! دستانی که قرار 
بود روز اول مدرس��ه چشمان پسرکی را پر از غرور 

کنن��د که م��ردم، من هم بابا دارم! دس��ت اس��ت 
دیگر.. .ش��اید همان دستي اس��ت که قرار است 
ف��ردا جلویمان را بگیرد و بپرس��د، بع��د از ما چه 

کردید؟!
دستانتان را بستند به خیالشان بال پروازتان را 
چیدند اما نمي دانس��تند که شهادت هنر مردان 
خداست. با بال شکسته پرکشیدن هنر است، این 

را همه ي پرنده ها مي دانند...
اگ��ر فری��اد ش��ما در گل��و خف��ه ش��د بدانید ما 
فریادمان تا ابد در برابر ظلم بلند است. به مقاومت 
شما با دس��تان بسته سوگند، هرگز دستانمان را 

پیش دشمن دراز نخواهیم کرد.
چند روزي ست که داریم با عکسهاتان زندگی 
م��ي کنیم. صدایت��ان به گوش��هامان مي رس��د. 

صداي یاحسین گفتنهاتان در لحظه آخر! 
وقت خداحافظي که نداشتید، اما انگار کسی 

مي گوید: "بچه ها، نمازصبح کربال"
آن روز تمام شد و از شما تنها یک راه ماند. یک 

راه ناتمام...
ش��هدا ضمانتي، دعای��ي، که خونت��ان را لگد 

نکنیم!

ام��روز قص��د نداری��م مانن��د بس��یاری 
مطال��ب فرهنگی از کلیش��ه هایی کس��ل 
کنن��ده بگویی��م! کار س��ختی هم نیس��ت 
فقط بای��د دقایقی مفاتی��ح خاک خورده 
روی طاقچ��ه اتاق را ورق زده و ببینم چه 
فضایل��ی برای رمضان نوش��ته ش��ده. اما 
ای��ن نیس��ت آنچه ک��ه ذهن م��ا دنبال آن 
راس��ت  رو  خودم��ان  ب��ا  بیایی��د  اس��ت! 
باش��یم! ب��ه راس��تی چ��ه باعث ش��ده که 
ه��ای  روزمرگ��ی  وارد  ه��م  را  رمض��ان 
زندگی خود کرده ایم؟! چه باعث ش��ده 
ک��ه رمض��ان هام��ان در هم��ان رمض��ان 
مدفون می ش��وند و برنامه ای برای تمام 
س��ال به م��ا هدیه نمی کنن��د؟ آیا تابحال 
اندیش��یده ای��م ک��ه چ��را خداون��د برای 
کمال، یک م��اه روزه تجویز کرده؟! مگر 
ای��ن ریاض��ت طاقت فرس��ا، چ��ه اثری بر 

روح و انس��انیت دارد؟ 
اث��ر  مفه��وم  نتوان��د  اگ��ر  ک��س  هی��چ 
س��ختی، ب��ر بزرگ��ی روح را دریاب��د ام��ا 
کس��انی هستند که خوب این مفهوم را با 
ج��ان خود عجی��ن کرده اند. درس��ت در 
گوشه و کنار این شهر، سربازان گمنامی 
لب��اس خدمت ب��ه تن کرده اند که ش��اید 
هیچ گاه تالشش��ان آن گونه که شایس��ته 

اس��ت به چشم نمی آید اما خدایی دارند 
ک��ه خ��وب م��ی دان��د چ��ه انگی��زه های 
واالی��ی ب��رای احیای ج��ان انس��انی که 
اش��رف مخلوقات اس��ت، دارند. آری اگر 
لحظ��ه ای پای نَفس گرم ای��ن احیاگران 
مخلص بنش��ینی می بینی چقدر سختی 
های این مسیر روحش��ان را صیقل داده 
اس��ت و انس��انیت در جان هایشان بیدار 
اس��ت. حاضرن��د جان خ��ود را ب��ه خطر 
بیندازن��د ت��ا انس��انی دیگ��ر نج��ات پیدا 
کن��د. زیب��ا تری��ن مفهوم��ی که ب��ه ذهن 
ب��رای ش��رح زندگ��ی  خط��ور م��ی کن��د 
تکنس��ین ه��ای زحم��ت ک��ش اورژانس، 
مقایسه س��ختی کارش��ان با روزه گرفتن 
در رمضانی تابس��تانی است. و این چنین 
س��فید پوش��ان اورژان��س دائم��ا در حال 
احرام و ط��واف بندگی هس��تند. مگر نه 
ای��ن اس��ت ک��ه واالتری��ن درج��ه عبادت 
چق��در  و  خداس��ت؟  خل��ق  ب��ه  خدم��ت 
زیباس��ت همزمان��ی جه��اد احی��ا و جهاد 
خودش��ان           ج��ز  کس��ی  چ��ه  و  رمض��ان. 
می تواند درک کند سختی های کارشان 
با دهان روزه در تابس��تان را؟ و چه کسی 
جز خانواده هایشان می تواند درک کند 
حس��رت یک افطار و س��حر کن��ار نان آور 
خانواده را؟ مگر می ش��ود وقوع حوادث 
را پی��ش بین��ی ک��رد؟ جامعه پزش��کی و 
درمانی کش��ور مگر برایش��ان زمان و ایام 
در  ک��ه  ه��ا  رمض��ان  چ��ه  دارد؟  ف��رق 
آمبوالن��س و در مح��ل حادثه در ش��رایط 
سخت س��رپایی، مهمان س��فره کرم خدا 
ش��دند و چق��در راه اوج گرفتن برایش��ان 
هموارتر اس��ت؛ زیرا دل هایش��ان با این 

س��ختی ها زالل و پاک گش��ته و "فلس��فه 
س��ختی" در دین "تربیت نفس" اس��ت. و 
چه لذتی دارد کنار بیماری که زندگی را 
به او برگردانده اند لحظاتی قرآن آن روز 
را خوان��دن. و چقدر همسرانش��ان پیش 
خ��دا عزیزن��د ک��ه همه ل��ذت هم س��فره 
ش��دن ب��ا همسرش��ان را ب��ا ی��ک تم��اس 
ف��وری ارزانی م��ی کنند به ج��ان حادثه 
زده ای ک��ه ش��اید امی��د ی��ک خان��واده 
باش��د. و چق��در س��خت اس��ت ش��نیدن 
ص��دای اذان صب��ح ب��رای احیاگ��ری که 
مش��غول کار اس��ت و لحظ��ه ای ک��ه ب��ه 
آس��مان نگاه می کن��د و می بنی��د امروز 
هم برای س��حری خوردن فرصت نداشته 
اس��ت.. و او خ��وب م��ی فهم��د معن��ای 
عط��ش در تابس��تان را! و نزدیک��ی های 
ک��ودکان  عطش��ان  ل��ب  بی��اد  افط��ار 
تس��کین          را  خ��ود  عط��ش  حس��ین)ع( 

می بخش��د..
آری بیایی��د تک��رای نباش��یم! و با خود 
اندیش��ه کنی��م ک��ه چگون��ه می ت��وان در 
تم��ام س��ال رمضان��ی زندگی ک��رد! روح 
ب��رای  را  انس��انیت  باش��د  ک��ه  دار  روزه 
جه��ان تم��ام و کمال ب��ه جل��وه خواهیم 
گذاش��ت. زبان و نگاه که تمام سال روزه 
دار باش��د جز بندگی خ��دا از هیچ کاری 
ل��ذت نم��ی بری��م! مه��م ای��ن اس��ت که 
ی��اد  را  روح  ب��ودِن  دار  روزه  فرهن��گ 
بگیریم. و یک انسان زحمت کش، خوب 
ای��ن مفه��وم را م��ی دان��د و قطع��ا زمینه 
کم��ال را در همی��ن ت��الش ه��ا، ب��ا نیت 
قرب��ت و نزدیک��ی به خدا در خ��ود ایجاد 

خواه��د ک��رد.
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