
 

علی اکب��ر والیتی متولد چهارم تیرماه ۱۳۲۴ 
شمسی در ش��میران، دارای تخصص اطفال 
در رشته پزش��کی، از سیاستمداران کهنه کار 
ایرانی، مش��اور ام��ور بین المل��ل رهبر معظم 

انق��اب، رئی��س فعل��ی مرکز 
تحقیقات اس��تراتژیک مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظ��ام و 
عضو شورای سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزش��ی ایران 
اس��ت. وی م��درک تخص��ص 
کودکان خ��ود را از دانش��گاه 
جانز هاپکینز دریافت کرده و 
بیمارس��تان  رئیس  هم اکنون 
مسیح دانشوری تهران است. 
علی اکبر والیتی فعالیت های 
قال��ب  در  را  خ��ود  سیاس��ی 
مب��ارزات با حکوم��ت پهلوی 
اول  دوره  در  و  ک��رد  آغ��از 
مجل��س ش��ورای اس��امی به 
نمایندگ��ی م��ردم انتخاب، و 
مدت��ی بع��د ب��ه س��مت وزی��ر 
ش��د.  برگزی��ده  بهداش��ت 
والیتی وزیر امور خارجه ایران 
در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶ 
اس��ت.  ب��وده  س��ال(   ۱۶(
بی نظی��ر  س��ابقه  به موج��ب 
سیاسی وی در تاریخ سیاسی 

ای��ران، او را یک��ی از بنیان گ��ذاران سیاس��ت 
خارجی جمهوری اسامی ایران می خوانند. 

در  خ��ود  صادقان��ه  خدم��ت  دوران  در  وی 
بیمارستان دکتر مسیح دانشوری با مدیریت و 
تدبی��ری شایس��ته ب��ه توس��عه و تجهی��ز این 

بیمارس��تان در بخش ه��ای مختل��ف درمانی 
ازجمله اورژانس پرداخته و در طول س��الیان 
گذشته خدمات ارزشمندی را از خود در این 

مرکز درمانی برجای گذاش��ته 
اس��ت. ب��ه دنبال آغاز رس��می 
فعالیت دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی در سال ۱۳۶5، 
مرکز پزشکی مسیح دانشوری 
این دانشگاه قرار  زیرمجموعه 
 ۱۳۷۷ س��ال  در  گرف��ت. 
شمسی، »مرکز تحقیقات سل 
و  ری��وی«  بیماری ه��ای  و 
مس��یح  دکت��ر  »بیمارس��تان 
دانش��وری« ب��ا یکدیگ��ر ادغام 
آموزش��ی-  مرک��ز  ب��ه  و  ش��د 
و  س��ل  درمان��ی   - پژوهش��ی 
بیماری های ریوی )بیمارستان 
دکتر مسیح دانش��وری( تغییر 
ن��ام داد. از آن زمان تاکنون در 
این مرکز عاوه بر فعالیت های 
پژوهش�����ی،  و  آموزش��������ی 
درمان��ی   فعالیت ه�����������ای 
انج��ام  ح��ال  در  گس��ترده ای 
مه��م  بخش ه��ای  از  اس��ت. 
درمانی هر بیمارس��تان بخش 
اورژان��س اس��ت ک��ه به عنوان 
یکی از شلوغ ترین بخش های مراکز درمانی      
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روابط عمومی اورژانس ۱۱5 بم

سخن مدیر مسئول

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

گفت وگوی ویژه

نسرین امینیان
مدیر روابط عمومی مرکزدرمانی مسیح دانشوری

لزوم حفظ آمادگی نیروی انسانی و به روز بودن تجهیزات پزشکی و ناوگان 
حمل و نقل در اورژانس ۱۱5، جهت مواقع بروز بحران، مس��اله ایست که 
اهمی��ت آن ب��ر همگان آش��کار اس��ت. ماهی��ت و روش کار اورژانس پیش 
بیمارس��تانی به گونه ایس��ت که در مواقع بحرانی جبهه و پیش��انی وزارت 
بهداشت بوده و تمام نگاه ها به سمت اوست. این مساله از طرفی فرصتی 
مغتنم و از طرفی دیگر چالش��ی تامل برانگیز است. فرصتی شایسته است 
تا جایگاه و اهمیت باالی ۱۱5 را در سیستم وزارت بهداشت نشان داده و 
چالش��ی قاب��ل توجه اس��ت از آن جهت ک��ه در صورت ضع��ف در عملکرد 
خس��ارات جانی بس��یاری به ب��ار خواهد آورد. آش��کار و مبرهن اس��ت که 
سیس��تم ۱۱5 در چند س��اله گذش��ته در اکثریت بحران ه��ای پیش آمده 
روسفید و موفق بیرون آمده است؛ اما این مساله به معنای عدم نیاز و عدم 
تقویت هر چه بیشتر سیس��تم ۱۱5 جهت مواقع بحرانی نیست. اورژانس 
۱۱5 عل��ی رغم عملکرد قاب��ل قبول در مواقع بحرانی، دارای مش��کاتی 

است که رفع آنها در اسرع وقت امری ضروری و فوری است.

 ب��ا توج��ه به اینکه ب��روز بحران زمان و مکان مش��خصی ن��دارد و از طرفی 
کش��ورمان در معرض انواع بحرانها است، لذا بهترین و موثرترین راه برای 
حفظ آمادگی نیروی انس��انی و به روز نگاه داشتن تجهیزات، برگزاری هر 
چه بیشتر مانورها و تمرین های گروهی کوچک و بزرگ است. مانور بزرگ 
۱۲۰۰ نفره جیرفت که با حضور قطب جنوب ش��رق کش��ور )۷ دانش��گاه 
عل��وم پزش��کی( و به مدیریت کرم��ان صورت پذیرفت نقط��ه عطفی در کار 
اورژانس پیش بیمارس��تانی بود. مدیریت مقتدران��ه اورژانس ۱۱5 در این 
مانور علی رغم حضور تمام واحد های ۷ دانشگاه علوم پزشکی مساله ای 
آش��کار ب��ود که مای��ه افتخار ب��رای مراکز مدیری��ت ح��وادث و فوریت های 
پزشکی است. البته ذکر این مساله نیز الزم است که در هنگام بروز بحران 
تمام واحدهای یک دانش��گاه می بایس��ت به کمک رسانی اقدام ورزند و با 
هماهنگ��ی یکدیگ��ر بح��ران را مدیری��ت نماین��د اما نق��ش اورژانس پیش 

بیمارستانی در هنگام بروز بحران نقش رهبری و فرماندهی است.

مانور قطب جنوب ش��رق کش��ور ک��ه با حض��ور دلگرم کننده وزی��ر محترم 
بهداش��ت و مع��اون درمان ایش��ان همراه ب��ود، اثباتی بود ب��ر توانایی های 
اورژان��س ۱۱5 و مس��یری بود بر ش��کوفایی هرچه بیش��تر پتانس��یل های 
موج��ود در مراک��ز مدیری��ت ح��وادث و فوریت های پزش��کی. حضور دکتر 
صابری نیا ریاست اورژانس کشور و معاونین ایشان نیز بر اهمیت و اجرای 
بهتر آن افزود. نکته ای که در مورد این مانور باید به آن اشاره کرد دوری از 
تش��ریفات مرس��وم مانورها و نزدیکی هر چه بیش��تر به واقعیت بود. حتی 
وضعیت جوی و بارندگی نیز بر جدیت مانور افزود و رنگ و بوی واقعیت بر 

آن بخشید.

شایسته اس��ت که مانورهای این چنینی بر اساس مخاطرات هر منطقه در 
کش��ورمان برگزار ش��ود تا ضمن افزایش آمادگی شاهد حداقل آسیب ها و 

مشکات در بحران ها باشیم.

اورژانس 115
خط مقدم وزارت بهداشت در بحران ها

بزرگترین مانور غیرنظامی قطب جنوبشرق کشور، با حضور ۷ دانشگاه علوم پزشکی و ۱۲۰۰ نفر   
 نیروی عملیاتی در  تاریخ ۲۱ و ۲۲ آبان ماه در جیرفت کرمان برگزار شد.

صفحات ویژه نامه را بخوانید
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در گفت و گوی اختصاصی دکتر والیتی با یک.یک.پنج مطرح شد
ب�ا 840 مت�ر مربع مس�احت فیزیکی و 42 تخت بس�تری در 

خدمت مردم هستیم
دکتر والیتی رئیس بیمارســتان مســیح دانشــوری تهران، از خدمات و امکانات تهیه شــده در بخش 

اورژانس مسیح دانشوری می گوید
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فراخـوان همــــکاری
موضوع: تدوین کتابی تحت عنوان »آسیب دیدگان و جان باختگان در اورژانس 115«
خواهشمند است کلیه مستندات مرتبط با کتاب مذکور را به ایمیل زیر ارسال فرمایید:

ravabetomoomiems@yahoo.com
روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور
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<< فراخ������وان هم�������کاری >>
هر کجای ایران که هستید
»خبرنگار افتخاری یک.یک.پنج« باشید و »کارت خبرنگار افتخاری« ما را دریافت کنید.
)ویژه کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی و بخش های اورژانس بیمارستان های سراسر کشور(
با ما تماس بگیرید
Journal115@gmail.com : پل های ارتباطی:  نشانی پست الکترونیک ما

ارتباط مستقیم با سردبیر)نظریان( :    تماس)ساعات کاری(  ۰9۱۷۳۳۰۲۱۰۰

ارتباط آناین: ۰9۳9۳۳۰۲۱۰۰                    

صفحه   2
خبـری

شناخته می شود که بیش��ترین مراجعه کننده 
از  انبوه��ی  ب��ا  ای��ن بخ��ش  را دارد. معم��واًل 
مراجعین س��رپایی و اکثرًا بدحال مواجه است 
که ب��ه دالیل مختلف اورژان��س را برای درمان 
خ��ود انتخ��اب کرده اند. الزم به ذکر اس��ت که 
ای��ن مرکز از طرف دیگر وظیف��ه تثبیت عائم 
حیات��ی بیم��اران را ب��رای ورود ب��ه بخش های 
بس��تری ب��ر عه��ده دارد. ب��ا توجه ب��ه فعالیت 
چش��مگیر اورژان��س جدید بیمارس��تان دکتر 
آن  تجهی��ز  و  توس��عه  و  دانش��وری  مس��یح 
درماه ه��ای اخی��ر و اف��زوده ش��دن امکان��ات 
فوق الع��اده ای نظی��ر تخت های بس��تری ویژه 
)icu( و ... گفتگویی با دکتر علی اکبر والیتی 
رئیس مرکز پزش��کی دکتر مس��یح دانش��وری 
ترتیب داده ایم که مشروح آن در ادامه می آید. 

یک.یک.پن��ج: جناب دکت��ر لطفًا در خصوص 
اورژانس بیمارستان و نحوه خدمات قابل ارائه 

در آن توضیحاتی بفرمایید.

بس��م ا... الرحمن الرحیم، بیمارس��تان دکتر 
مس��یح دانش��وری با توجه به پیشینه ای که در 
امر م��داوای بیم��اران ری��وی دارد و همچنین 
و  امکان��ات  و  فعالیت ه��ا  تن��وع  و  گس��ترش 
ب��ا خی��ل  تجهی��زات آن در س��ال های اخی��ر 
عظیمی از بیماران مواجه ش��ده که دراین بین 
ل��زوم توج��ه ویژه ب��ه اورژان��س بیمارس��تان را 
دوچندان کرده است؛ لذا اورژانس بیمارستان 
دکتر مس��یح دانش��وری در طی یک دهه از ۳ 
تخ��ت به ۳8 تخت افزایش یاف��ت. اورژانس به 
شکل کنونی در بهار ۱۳9۲ افتتاح شده است. 
ای��ن بخ��ش 8۴۰ متر مرب��ع مس��احت دارد و 
دارای ۳8 تخ��ت )8 تخ��ت قل��ب، ۱۶ تخ��ت 
داخلی ریه، ۴ تخت ایزوله، ۴ تخت آی سی یو، 
۱ تخ��ت cPr،۱ تخ��ت عم��ل و ۴ تخت تحت 
نظر( اس��ت. این مرکز به نحوی طراحی ش��ده 
که در شرایط بحرانی تا ۴۲ تخت قابل افزایش 
است. مانیتورهای نصب شده در کنار هر تخت 
ق��ادر اس��ت در هرلحظه عای��م حیاتی بیمار؛ 
ش��امل فشارخون، ضربان قلب، تعداد تنفس، 
می��زان اش��باع اکس��یژن ش��ریانی و کارک��رد 
الکتریکی قلب را ثبت نماید و در کنار هر تخت 
تجهیزاتی مانند اکس��یژن س��انترال، ساکشن 
سانترال و سیس��تم احضار پرستار تعبیه شده 
اس��ت و جهت محف��وظ بودن بیش��تر بیماران 
حف��اظ  دارای  بیم��اران  تخت ه��ای  تمام��ی 
مخص��وص )Bedside( اس��ت. در حال حاضر 
ریاس��ت بخ��ش اورژان��س مرکز با آق��ای دکتر 
دکت��ر  خان��م  ب��ا  علم��ی  ریاس��ت   ،" "پی��رزه 
"عابدینی" و سرپرستار بخش، آقای "تقی پور " 
اس��ت و ارائه خدم��ات حداکث��ری اورژانس به 
بیم��اران عزی��ز س��رلوحه کار هم��ه هم��کاران 

است.

یک.یک.پن��ج: آق��ای دکت��ر تف��اوت خدمات 
پزش��کی دکت��ر مس��یح  ارائه ش��ده در مرک��ز 

دانشوری با سایر مراکز در چیست؟

اکثر بیم��اران مراجعه کننده ب��ه اورژانس این 
مرکز، مش��کات تنفس��ی، عفونی تنفس��ی و 
همچنی��ن مش��کات قلب��ی و جراحی قفس��ه 
صدری دارند. بیماران دارای مشکات تروما و 
حوادث، س��هم کم��ی از مراجعین این مرکز را 
دارن��د. به عبارت دیگ��ر، خ��ط آخ��ر خدم��ات 
درمان��ی قفس��ه ص��دری در کش��ور ای��ن مرکز 
اس��ت. ل��ذا کادر درمان��ی بخ��ش اورژان��س از 
مجرب ترین نیروهای مرکز انتخاب ش��ده اند تا 

خدمات درمانی را به صورت سریع و در حداقل 
زم��ان ممک��ن و باکیفی��ت در تمام��ی روزهای 
هفته، به صورت ۲۴ ساعته به مراجعه کنندگان 
ارائ��ه دهن��د. برنام��ه ای��ن مرک��ز به گون��ه ای 
پیش بینی شده که در هر شیفت صبح و عصر، 
پزشک مقیم در بخش حضور داشته باشد. در 
اورژانس بیمارس��تان دکتر مس��یح دانش��وری 
بیم��اران در بدو ورود توس��ط "پرس��تار تریاژ "، 
تری��اژ می ش��وند و پ��س ازآن و ب��ا تهی��ه کارت 
اورژان��س بافاصله توس��ط پزش��ک اس��کرین 
مقیم اورژانس، ویزیت می شوند. همین جا این 
نکت��ه را اضاف��ه کن��م ک��ه بیماران بس��تری در 
بخ��ش اورژان��س روزان��ه توس��ط پزش��ک فوق 
تخص��ص و رئی��س علم��ی اورژان��س، ویزی��ت 
می ش��وند و در هر مرحل��ه از ویزیت در صورت 
نیاز، مش��کات بیمار با مش��اوره متخصصین 
دیگر، ظرف مدت یک ساعت بررسی می شود.

یک.یک.پنج:جن��اب دکتر در ص��ورت امکان 
جه��ت اطاع مخاطبان م��ا، خدمات اورژانس 
ای��ن بیمارس��تان را ب��ه تفکی��ک و به ص��ورت 

طبقه بندی شده تشریح فرمایید.

اورژان��س  ب��ه  مراجعه کنن��ده  بیم��اران  اکث��ر 
ب��ا  دانش��وری  مس��یح  دکت��ر  بیمارس��تان 
عارضه ه��ای ریوی و قلبی به این مرکز مراجعه 
می کنند. براین اس��اس می ت��وان نوع خدمات 

قابل ارائه را به صورت زیر تفکیک کنیم:

بیماران با مشکات ریوی )داخلی و جراحی(: 
این بیم��اران پس از ویزیت پزش��ک اس��کرین 
ی��ا  داخل��ی  مش��اوره  درخواس��ت  و  )مقی��م( 
جراحی، در صورت نیاز به بس��تری ش��دن، به 
بخش های داخلی یا جراحی منتقل می شوند 
و در ص��ورت نی��از به عمل جراح��ی، به صورت 
اورژانس��ی به اتاق عمل فرس��تاده می ش��وند. 
اورژانس بیماران با مش��کات قلبی )داخلی و 
جراح��ی(: ای��ن بیم��اران پ��س از ویزی��ت ب��ه 
اورژان��س قلب و ریه منتقل می ش��وند و پس از 
مشاوره به صورت تلفنی یا حضوری، در صورت 

نیاز ب��ه هرگونه اق��دام قلبی اعم از بس��تری 
و   Pace تعبی��ه   ،Post ccu،ccu

منتق��ل  مرب��وط  واح��د  ب��ه  آنژیوگراف��ی، 
می شوند.

اورژانس بیماران با مش��کات عفونی: 
ای��ن بیم��اران پ��س از ویزیت پزش��ک 
اسکرین )مقیم(، در صورت مشکوک 
بودن ب��ه اتاق ایزول��ه اورژانس که ۴ 
تخ��ت دارد منتق��ل و از آنج��ا ط��ی 
مش��اوره عفون��ی به بخ��ش عفونی 

منتقل می شوند.

اورژان��س اطفال: ب��ه همت گروه 
اورژان��س  بیمارس��تان،  اطف��ال 
شبانه روزی کودکان، در محیطی 
مناسب و با در نظر گرفتن تمامی 
جوانب و تجهی��زات موردنیاز در 
چن��د ماه اخیر راه اندازی ش��ده 
اس��ت؛ ک��ه با حض��ور اس��اتید و 
متخصصی��ن خب��ره و همچنین 
کادر درمان��ی آموزش دیده آماده 

خدمت رسانی است.

بیم��اران نیازمن��د به تخ��ت ویژه 
بیمارس��تان  اورژان��س   :)icu(
خوش��بختانه در ۲ س��ال اخی��ر 
مجهز به ۴ تخت ویژه icu شده 

اس��ت که کمک ش��ایانی به بیماران نیازمند به 
خدمات وی��ژه ارائه می کند. با توج��ه به اینکه 
ضریب اش��غال تخت icu در بیمارستان های 
دولتی همیشه باالس��ت، اورژانس این مرکز با 
داش��تن ۴ تخ��ت، اقدامات��ی حیات��ی، ب��رای 
بیم��اران خ��ود انج��ام می ده��د. به طوری ک��ه 
جداسازی از دستگاه، نیز در همین بخش پس 
می ش��ود.  انج��ام  بیم��اران  ش��دن  انتوب��ه  از 
 cVP همچنی��ن انج��ام پروس��یجرهای تعبیه
ش��الدون، تعبیه تراکئوس��تومی و PDT نیز در 
icu اورژان��س ای��ن مرک��ز قابل انجام اس��ت. 
نکته دیگری که الزم است به مردم عزیز اعام 
کنم این اس��ت که icu اورژانس بیمارس��تان 
ونتیات��ور،  از  اع��م  الزم؛  تجهی��زات  دارای 
ونتیاتورپرتال، مانیتور ثبت سانترال، ساکشن 
سانترال و تخت مخصوص تشک مواج است تا 
خدمات ارائه ش��ده ب��ا باالتری��ن کیفیت انجام 
پذی��رد. همچنی��ن بیم��اران تخت ه��ای ویژه، 
روزانه توس��ط پزش��ک متخص��ص icu، آقای 

دکتر " به��روز فرزان��گان" و فلوهای 
می ش��وند.  ویزی��ت   icu

گ��ردش  درمجم��وع 
ر  ک������������������ا
 )T u r n o v e r (
ل               بل قب������و قا
دارای  و 
اس��تانداردهای 
ای��ن  در  ل�����ازم 
بخش مش��اهده 

می شود.

بیم��اران  س��ایر 
مراجعه کنن��ده: 
س��ایر  ب��رای 

بیم��اران 

)از قبی��ل تروم��ا و ...( نی��ز تمهیدات��ی در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت ک��ه در ص��ورت مراجع��ه، 
فوریت ه��ای الزم پزش��کی ب��رای آن ها صورت 
می پذی��رد و در اولین فرصت به مراکز مجهزتر 

انتقال می یابند.

تخت ه��ای تحت نظ��ر: با همه ای��ن خدمات و 
امکان��ات ذکرش��ده، بازه��م در اکث��ر مواق��ع 
بیمارانی مراجعه می نمایند که به دلیل اشغال 
تخت های اورژانس مجبور می ش��وند در سالن 
هماهنگی ه��ای  ب��ا  ش��وند.  مس��تقر  انتظ��ار 
انجام شده، برای رس��اندن حداقل خدمات به 
این عزیزان، ۴ تخت تحت نظر، زیر نظر پزشک 
اس��کرین )مقیم(، در نظر قرار گرفته ش��ده که 
بیماران پس از ویزیت و بس��تری ش��دن در این 
تخت ه��ا، ی��ا ترخی��ص می ش��وند یا بس��تری. 
رس��یدگی های اولیه؛ اعم از اکسیژن رسانی و 
تزری��ق داروهای ف��وری، در س��الن اورژانس تا 
زمان بس��تری شدن انجام می گردد و در اولین 
فرصت پس از خالی ش��دن تخت، در اورژانس 
بستری می ش��وند. این بیماران توسط پزشک 
اس��کرین و پرس��تار تریاژ تحت نظرند و 
خدمات اولیه آن ها توس��ط ایشان 

انجام می شود.

یک.یک.پنج: سخن آخر؟

تمام��ی  اس��ت  امی��د  پای��ان  در 
کارکنان و پزش��کان محترم بخش 
موجب��ات  مرک��ز  ای��ن  اورژان��س 
رضایت خداوند متعال و آس��ایش 
حداکث��ری را ب��رای مراجعی��ن و 
بیم��اران تا زمان بهب��ودی فراهم 

سازند.

اورژانس 115؛ پول توی جیب وزارت بهداشت
پیش نوشــت: یکی از سختی های اصلی کار در سیستم اورژانس پیش 
بیمارس��تانی نب��ود امنیت فیزیک��ی و حتی جانی الزم اس��ت. تحقیق و 
پژوهش ه��ای خرد و اندک اما دقیق و مس��تندی ک��ه در خصوص میزان 
امنیت روانی، فیزیکی و جانی تکنسین های اورژانس ۱۱5 انجام گرفته 
اس��ت نش��ان می دهد که درصد زیادی از آن ها در معرض خشونت های 
کامی، فیزیکی و حتی تهدیدهای جانی قابل توجه قرارگرفته اند. نوع و 
ماهی��ت خدمات ۱۱5 به گونه ایس��ت که کار در محیط تعریف نش��ده را 
شامل می ش��ود و این محیط تعریف نشده مطمئنا کمبودها و مشکاتی 
دارد که قابل پیش بینی نیس��ت اما این مس��أله نبای��د مانع ایجاد امنیت 
برای تکنس��ین های ۱۱5 ش��ود. با ش��روع طرح تحول س��امت، انتظار 
می رفت که به این مسأله توجه ویژه ای گردد؛ اما همچنان این مسأله، به 
چشم موردی فانتزی و غیرضروری نگاه می شود. امید است که در ادامه 
طرح تحول سامت، این مسأله حیاتی با توجه بیشتری پی گیری و رفع 

شود.

میان نوشت: نیمه شب سرد زمس��تان بود. هوا به قدری سوز داشت که 
هیتر برقی مستهلک مان کشش گرم کردن اتاق خواب پایگاه اورژانس را 
نداشت. من و همکارم شب قبل تا دیروقت درگیر بیمار بودیم و آخر شب 
با خس��تگی تمام از حال رفتیم. حدود سه نیمه ش��ب درب پایگاه چنان 
کوبیده شد که بین خواب وبیداری در جا ایستادم. در آن لحظه فکر کردم 
یک مورد چاقوخوردگی شدید به پایگاه مراجعه کرده است. در را که باز 
کردم اتوبوس��ی با کلی مس��افر جلو پایگاه بود. چند نفرشان پیاده شده 
بودند و درب را به نظرم با پتک می کوبیدند! سامی کردم و شب  به خیری 
گفتم و پرس��یدم کارشان چیست؟ نفر اولشان گفت سرماخورده ام لطفًا 
یک پنی س��یلین به من تزریق کنید. س��عی کردم کام��ًا منطقی برایش 
توضی��ح ده��م که اینجا پای��گاه اورژانس جاده ایس��ت و وظیفه اصلی ما 
رس��یدگی ب��ه مصدوم��ان تصادفی اس��ت و ما اج��ازه معاین��ه بیمار غیر 
اورژانس��ی و تزری��ق آمپ��ول آن هم از ن��وع پنی س��یلین را نداریم. برایش 
توضی��ح دادم ک��ه اص��ا خ��ود تزری��ق پنی س��یلین در من��زل و حت��ی 
درمانگاه های کوچک علت بس��یاری از مأموریت های ماست. نفر دومی 
جل��و آمد و گف��ت: حداقل یک آمپ��ول دگزامتازون به م��ا تزریق کنید تا 
آبریزش بینی مان بند بیاید. مجدد توضیح دادم که مقدور نیست. عاقله 
مردی که در بینش��ان به نظر منطقی تر می آمد گفت: پس ما چه کنیم؟ 
گفتم مس��یرتان به چه س��متی اس��ت؟ براساس مسیرش��ان آدرس یک 
درمانگاه روستایی لب جاده را به آن ها دادم که فقط ۲۰ کیلومتر جلوتر 
بود و پزشک ۲۴ ساعته داشت و مطمئن بودم که داروخانه درمانگاه همه 
ن��وع دارویی دارد. داش��تم آدرس دقیق درمانگاه را بهش��ان می دادم که 
ناگه��ان جوانکی تندخو با پا محکم به درب پایگاه کوبید و هوار کش��ید: 
پس ش��ما اینجا چه غلطی می کنید؟ نان مفت دولت را می خورید و ۲۴ 
ساعت خوابید؟! اصًا درب اینجا را گل بگیرید. بودونبود شما چه فرقی 
می کند؟! دهنم بازمانده بود و داشتم در ذهنم پردازش می کردم که چه 
جواب��ی بدهم که از آن طرف نفر دیگ��ری صدایش را بلند کرد و بدوبیراه 

گفتن هایش را به سمت خواهر و مادر ما سوق داد! 

دیدم کنترل پایگاه دارد از دس��تمان در می رود من و همکارم نیز مجبور 
ش��دیم صدایمان را بلند کنیم تا سروصدایش��ان بخواب��د. نزدیک بود به 
س��رمان بریزند و وس��ط بیابان کتکی س��رد نوش جان کنی��م. موبایلم را 
بی��رون آوردم و گفتم اگر به توهین و س��روصدا ادام��ه دهید ۱۱۰ را خبر 
می کنم. هرچند که خودم می دانستم وسط آن بیابان در نیمه شب پلیس 
و پاسگاهی به داد ما نمی رسد. هر جور بود درب پایگاه را بستیم و آن ها 
چند تا بدوبیراه دیگر نثار ما کردند و خستگی راهشان دررفت و به نظرم 

آبریزش بینی شان هم بند آمد و از پایگاه خارج شدند.

پی نوشــت: اینک��ه عم��وم م��ردم نمی دانند که رس��الت ۱۱5 چیس��ت، 
مقصرش خود اورژانس است که فرهنگ سازی نکرده است. نتیجه اش هم 
می شود ضرب و شتم تکنسین به خاطر عدم تزریق پنی سیلین؛ اما اینکه 
مس��ئولین وزارت بهداش��ت نیز نمی دانند که رس��الت ۱۱5 چیست، این 
دیگر مقصرش سیستم ۱۱5 نیست و نتیجه اش هم می شود انتقال بیمار 

بین مراکز درمانی و پخش ماسک بین مردم در هوای آلوده توسط ۱۱5!

می گویند پول توی جیب مایه آرامش انس��ان است. شاید هیچ وقت این 
پول خرج نشود ولی همین که دست توی جیبت می کنی و گرمی حضور 
پول را در جیبت حس می کنی خودش باعث آرامش اس��ت. بزرگ ترین 
اشتباه این است که انسان پول توی جیبش را برای کارهای غیرضروری 
خ��رج کن��د و در لحظ��ه احتی��اج دس��تش خال��ی بمان��د. حس��اب کار 
سیس��تم های خدماتی مانند اورژان��س ۱۱5 مثل همین پول توی جیب 
اس��ت. تا وقتی خودرویی کله پا نش��ده و خونی از دماغی نیامده، کسی 
ق��در وج��ود ۱۱5 را نمی دان��د اما آن لحظ��ه که اتفاقی ناگ��وار می افتد، 
خداون��د ش��فا و نجات خود را از آس��تین اورژانس ۱۱5 و تکنس��ین های 
صبورش به مددجویان می رس��اند. اورژانس ۱۱5 پول توی جیب وزارت 
بهداش��ت اس��ت! ای کاش این پول در جای خودش صرف شود نه برای 
انتقال بیمار بین بیمارستان و یا پخش کردن ماسک بین مردم در هوای 
آلوده. شکی نیست که خدمت از همه نوعش شریف است. پخش ماسک 
بی��ن مردم هم نوعی خدمت ارزش��مند اس��ت. انتقال بیم��ار بین مراکز 
درمانی نیز خدمت بزرگی است؛ اما پول توی جیبمان را بهتر است برای 

مواقع ضروری و واقعی نگه داریم!

من این حروف نوشتم چنان که غیرندانست

تو ه���م ز روی کرامت چن�����ان که ت�و دانی

سرمقاله

عباس نظریان

سخن رهبری
پرستار چون با بیمار سر و کار دارد، با بیداری و دردکشی سر و کار دارد و رنجش بیشتر از دیگران است؛ بنابراین حرفه اش حرفه عزیز و باارزشی است. اینها 
حقایق است؛ نه این که مردم بخواهند با پرستاران - چه مرد و چه زن - تعارف کنند. واقع مطلب چنین است. وقتی کاری خیلی بزرگ و خیلی عزیز باشد، 
دو طرف در مقابل آن مس��ؤولند: یکی مردمند؛ که باید آن کار را عزیز به حس��اب بیاورند و صاحب آن را معّزز بش��مارند؛ دیگری خوِد آن ش��خص است که این 

شی ء عزیز و این کار بزرگ در اختیار اوست. خود او هم باید آن را گرامی بدارد.
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آسیب های کاری به تکنسین های 
اورژانس پیش بیمارستانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خدمات اورژانس پیش بیمارس��تانی یکی از خدمات رایگان دولتی 
ب��وده که از ابتدای تأس��یس در س��ال ۱۳5۴ تمام س��عی ب��ر توزیع 
عادالنه و متناسب خدمات آن بوده است. رایگان بودن این سیستم 
عاوه بر مزیت هایی مانند استفاده تمام اقشار جامعه چه فقیر، چه 
ثروتمن��د و کاهش میزان مرگ ومیر، معایبی هم مثل سوءاس��تفاده 
برخ��ی افراد ب��رای انتقال بیمار غی��ر اورژانس��ی و همچنین انتقال 
بیمارانی نامتعارف با وزنی بس��یار سنگین و یا در مکان هایی ناایمن 
و صعب العبور را در پی دارد. در چارت های تعریف ش��ده س��ازمانی، 
ب��رای این موارد و مش��کات، س��ازوکاری پیش بینی نش��ده اس��ت. 
چراک��ه ب��ه دلیل ایجاد مس��ئولیت برای پرس��نل، حت��ی در صورت 
مواجه��ه با ای��ن موارد باید بیمار را به هر صورت��ی منتقل کرده تا به 
وظیفه س��ازمانی تعریف شده خود که همانا انتقال بیماران اورژانس 
و در مع��رض تهدی��د حیات هس��ت، عمل کرده و مورد بازخواس��ت 

سیس��تم قرار نگیرند. 

یک��ی از حلقه ه��ای گمش��ده، تری��اژ صحی��ح اپراتوره��ای مراک��ز 
ارتباط��ات اس��ت. چراک��ه با تری��اژ اولیه درس��ت، می توان نخس��ت 
بیماران اورژانس را از غیر آن تفکیک کرد و س��پس تمام موارد الزم 
در صحن��ه برای درمان و انتقال س��ریع تر مددجو مانند هال احمر، 
پلی��س یا آتش نش��انی را پیش بین��ی کرد. به طور مثال ب��رای انتقال 
آتش نش��انی  از  می ت��وان  نامتع��ارف،  و  س��نگین  وزن  ب��ا  بیم��اری 
درخواس��ت کمک ک��رد. یا می توان برای کنت��رل صحنه های نزاع و 
بیم��اران ۴۲-۱۰ یا همان بیماران روانی، از پلیس کمک گرفت. در 
بس��ته خدمتی افراد به کارگیری شده در پایگاه های اورژانس ۱۱5، 
ذکرش��ده که یک��ی از اس��تانداردهای عمومی کارکن��ان، همکاری 
شایس��ته با س��ایر پرس��نل س��ازمان های مرتبط در حوادث و سوانح 
اس��ت. در ای��ن میان به دلی��ل نب��ودن قوانین مصوب ب��رای اتصال 
زنجیروار ارگان ها به یکدیگر، همیش��ه عاوه ب��ر اقدامات درمانی، 

کارهای یدی هم به ش��رح وظایف تکنس��ین ها افزوده می ش��ود.

 ای��ن عوام��ل باع��ث وارد آمدن آس��یب های عضانی و اس��کلتی به 
کارکن��ان اورژان��س می ش��ود؛ که می ت��وان به عوامل��ی چون حمل 
برانکار، نشست وبرخاس��ت های متعدد و تکان های شدید آمبوالنس 
حین مأموریت اش��اره ک��رد. نمونه بارز این آس��یب ها را می توان در 
بازنشس��تگان اورژانس مش��اهده کرد. از کمردرد در اوان جوانی و 
مرخصی های اس��تعاجی گرفته تا آس��یب های دائمی که در برخی 
موارد به عمل های جراحی ختم ش��ده است. حلقه گمشده دیگری 
در ای��ن می��ان وج��ود دارد. ب��ه س��بب حج��م ب��االی مأموریت ه��ا و 
خس��تگی ناشی از ش��یفت های طوالنی ۲۴ س��اعته و حتی چندین 
روزه در پایگاه ه��ای ج��اده ای، ب��ه مقول��ه ورزش توج��ه چندان��ی 
نمی ش��ود. در ح��ال حاض��ر بهتری��ن ن��وع ای��ن همکاری ه��ای بین 
س��ازمانی را در اورژان��س هوای��ی می ت��وان دید، جایی که پرس��نل 
عملیات��ی اورژانس با پرس��نل عموما بازنشس��ته هوانیروز همکاری 

بس��یار نزدیکی دارند. 

این نوع همکاری موردتوجه وزیر بهداشت قرارگرفته است. حال به 
مشکل دیگری اشاره می شود که در صورت برطرف شدن آن، شاید 
ای��ن مش��کات مرتف��ع می ش��دند و آن ع��دم تعلق درصد مش��اغل 
س��خت و پرمخاط��ره در فی��ش حقوقی ب��ه زحمت کش��ان اورژانس 
پیش بیمارس��تانی که به صورت قراردادی با شرکت های خصوصی 
انجام وظیفه می کنند و نیز پایین بودن س��هم مش��اغل س��خت برای 
پرسنل رس��می و پیمانی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور. 
طبق آخرین آمار، در س��ال های گذش��ته بیش از ۴۰ نفر از پرس��نل 
اورژانس ۱۱5 در کل کش��ور، حین انج��ام مأموریت به علل مختلف 
ازجمله تصادفات رانندگی در حین انتقال بیمار بین بیمارس��تانی، 
برق گرفتگ��ی در کانکس ه��ای پایگاه های جاده ای، س��قوط بالگرد 
و... جانش��ان را ازدس��ت داده اند. ب��ه دلیل احکام حقوقی پرس��نل 
اورژان��س، نمی ت��وان برای آن ها پوش��ش بیمه ای مربوط��ه را مانند 
سایر سازمان های امدادی)پلیس-هال احمر-آتش نشانی( در نظر 
گرفت و همین امر موجب اجحاف در حقوق مس��لم برخی پرسنل، 

بخصوص پرس��نل قراردادی ش��رکت های خصوصی می ش��ود.

ح��ال اگ��ر با دی��د بازتری به مس��أله ن��گاه کنی��م، طبق گفت��ه دکتر 
صاب��ری نیا رئی��س اورژانس کش��ور، کمبود هفت ه��زار نفر نیرو در 
اورژانس پیش بیمارس��تانی مشهود است که می توان با به کارگیری 
کاری  فش��ار  کاه��ش  ضم��ن  تحصیل ک��رده،  و  ج��وان  نیروه��ای 
تکنس��ین ها و حفظ پویایی سیستم، آمار نجات یافتگان از حوادث را 
ب��اال ببری��م. ای��ن مقول��ه با ج��ذب راح��ت نی��رو به صورت ق��رارداد 
مس��تقیم، پیمان��ی و رس��می ب��رای این ش��غل میس��ر خواه��د بود. 
اینجاس��ت که نیاز به س��ازمانی ش��دن اورژانس پیش بیمارس��تانی 
احس��اس می ش��ود، همان گونه که دکتر قاضی زاده هاش��می، وزیر 
بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش پزش��کی در چهلمین س��ال تأس��یس 
اورژانس پیش بیمارستانی تمایل خود را به این قضیه نشان دادند. 

ج��واد باذلی، رئی��س مرکز مدیری��ت حوادث و 
فوریت ه��ای پزش��کی گناب��اد، در گف��ت و گو با 
خبرن��گار یک. ی��ک. پنج ب��ه تش��ریح جزئیات 
س��اختمان مرکز اورژانس گناباد پرداخت و این 
س��اختمان را در کش��ور منحصربه فرد دانست. 
وی در ابت��دا در رابط��ه با موقعی��ت جغرافیایی 

گناباد و تعداد پایگاه اورژانس آن گفت: گناباد، 
شهرستانی اس��ت در جنوبی ترین نقطه استان 
خراس��ان رض��وی در فاصل��ه ۲۷۰ کیلومت��ری 
مش��هد و ب��ا ۱۰۰۰ کیلومت��ر فاصل��ه از تهران، 
دارای پانزده پایگاه اورژانس که س��یزده پایگاه 
جاده ای و دو پایگاه ش��هری را ش��امل می شود. 

ریی��س مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و فوریت های 
پزشکی شهرس��تان گناباد، در خصوص الگوی 
پی��اده ش��ده مدیری��ت بح��ران در ای��ن مرکز از 
ساختمانی گفت که برای شرایط ویژه و بحرانی 
طراحی ش��ده و درص��ورت وقوع بح��ران، تمام 
مدی��ران بحران شهرس��تان را در خود مس��تقر 

می کند. سالنی که برای هریک از نوزده سازمان 
متولی مدیریت بحران جایگاه تعریف ش��ده ای 
دارد، خط تلفن مجزا برای هر سالن، کامپیوتر، 
فکس، بیسیم، تاسیس��ات برق اضطراری، آب 
اضطراری و فیبر نوری از جمله امکاناتی اس��ت 
که می توان به آن اش��اره کرد. در آینده نیز دکل 

ثابتی جهت امواج بیس��یم هر س��ازمان در آنجا 
قرار خواهد گرفت.

باذل��ی اضاف��ه ک��رد: س��الن دیگ��ری جه��ت 
هماهنگی بین س��ازمان ها و مبادل��ه اطاعات 
طراحی شده که بعد از اتخاذ تصمیم گیری های 
کان مدیریتی به س��الن قبل��ی مراجعه کرده و 

برنامه ها را به س��ازمان خود منعکس می کنند. 
عاوه بر این، اقامتگاهی س��اخته  ش��ده که در 
صورت وقوع بایا، مدیران اجرایی مرکز را ترک 
نکنن��د و همان جا اس��تراحت کنند و ب��ه ادامه 
مدیریت سازمانی در این مرکز بپردازند. ایشان 

در ادامه افزود: دو انب��ار مدیریت بحران، بانک 
خون، سردخانه واکسن و انواع تجهیزات جهت 
پاس��خ مناسب به بحث بحران در این مرکز قرار 
دارد. وی همچنی��ن به احداث پ��د فرود بالگرد 
اورژانس در مجاورت س��اختمان مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی اشاره کرد و آن را 
یکی از امکانات ض��روری ارائه خدمت در زمان 
وقوع بایا دانست. باذلی در پایان گفت: عاوه 
براین، سالن چندمنظوره ای در مجاورت مرکز، 
اح��داث ش��ده اس��ت ک��ه در ش��رایط ع��ادی، 
پارکین��گ اتوبوس آمبوالن��س و آمبوالنس های 
پشتیبان است و در شرایط بحرانی با استفاده از 

امکان��ات موجود، قابلیت تبدی��ل به یک بخش 
بستری موقت مصدومین را دارد. گفتنی است 
که طرح این ساختمان در کشور، منحصربه فرد 
اس��ت و می توان��د الگوی��ی ب��رای دیگ��ر مراکز 

اورژانس در سطح کشور باشد.

در این دوره، کارکنان با فنون دفاع شخصی؛ 
ازجمله آمادگی نس��بی جس��مانی، شناسایی 
نقاط و یا مسیر عبور اعصاب از روی استخوان 
به منظ��ور القای درد با کمترین اعمال قدرت، 
اس��تفاده از تکنی��ک قف��ل مفاص��ل به منظور 

مه��ار مهاج��م، دفاع در مقابل س��اح س��رد و 
نحوه مقابله در برابر بیش از یک مهاجم آش��نا 
می شوند. استادان مجرب هنرهای رزمی، به 
مدت ۳۲ ساعت در قالب ۱۶ جلسه، کارکنان 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی 
کاش��ان را با جدیدترین فنون دفاع ش��خصی 
هاپکی��دو  آموزش��ی  کاس  می کنن��د.  آش��نا 

کارکنان مرک��ز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزش��کی کاش��ان که از اول مهرماه امسال در 
این مرکز آغازشده است تا پایان آذرماه ادامه 
دارد. این دوره آموزش��ی در راس��تای دستور 
دکت��ر صاب��ری نی��ا، ریاس��ت مرک��ز مدیری��ت 
حوادث و فوریت های پزش��کی کشور، در نامه 
ش��ماره ۴۰۱/۲۷۷8۲ م��ورخ 9۳/۱۲/۱8، 
مبن��ی بر آمادگ��ی کارکنان مراک��ز مدیریت و 
حوادث فوریت های پزشکی، برای پیشگیری 
از وق��وع و مقابله با خش��ونت بیماران مبتابه 
اختاالت روانی، همراهان بیمار و مصدومان 
برگزارش��ده است. خشونت در محل کار یکی 
در  ش��اغل  پرس��تاران  نگرانی ه��ای  از 
بخش هایی نظیر روان پزش��کی و اورژانس ها، 
بیمارس��تانی  پی��ش  اورژانس ه��ای  به وی��ژه 
)فوریت ه��ای پزش��کی( اس��ت؛ ت��ا جایی که 
س��ازمان جهان��ی بهداش��ت خش��ونت علی��ه 
پرس��تاران را یک معض��ل جهان��ی و عالم گیر 
می داند. کارشناس��ان فوریت های پزشکی به 
دلیل ال��زام ارائه خدمت در محیط های ناامن 
محیط ه��ای  از  خ��ارج  تعریف نش��ده  و 
مع��رض  در  بیش��تر  به مرات��ب  بیمارس��تانی، 
خش��ونت از طرف همراهان و اطرافیان بیمار 
یا مصدومان هستند. متأسفانه دفعات زیادی 

و  ناپس��ند  برخورده��ای  ش��اهد  کش��ور  در 
نامقب��ول بیم��اران و همراه��ان آن ه��ا با کادر 
پرس��تاری و درمان��ی بوده ایم. لذا ب��ا توجه به 
ن��وع حرفه و مخاطرات موجود در این ش��غل، 
به جز راهکار استفاده از افشان های اشک آور، 
اج��ازه  پزش��کی  فوریت ه��ای  کارکن��ان  ب��ه 
داده شده اس��ت که از فنون هاپکیدو یا همان 
دفاع شخصی استفاده کنند. در همین راستا 
از  پ��س  کاش��ان  اورژان��س  آم��وزش  واح��د 
نیازس��نجی آموزش��ی در زمینه ل��زوم آمادگی 
ای��ن  پزش��کی  فوریت ه��ای  مرک��ز  کارکن��ان 
شهرس��تان، به منظور دفاع از خ��ود در مواقع 
خط��ر، موفق به اخذ مج��وز آموزش تخصصی 
کارکنان فوریت های پزش��کی ش��د. به منظور 
مرک��ز  کارکن��ان  آمادگ��ی  حف��ظ  و  ت��داوم 
فوریت های پزش��کی کاش��ان، هماهنگی ها و 
تدابی��ر الزم به منظ��ور ادام��ه برگ��زاری دوره 
آموزشی این ورزش از طریق مسئوالن ورزش 
س��الن  دادن  ق��رار  اختی��ار  در  ب��ا  دانش��گاه 
اختصاصی این رش��ته انجام شده است. الزم 
ب��ه ذکر اس��ت ک��ه مرک��ز مدیریت ح��وادث و 
فوریت های پزشکی کاشان، قبا نیز موفق به 
برگزاری کاس های آموزشی ازجمله امداد و 
در  نج��ات  و  ام��داد  س��یاب،  در  نج��ات 
در  پلی��س  ب��ا  هم��کاری  نح��وه  کوهس��تان، 
درگیری ها و اغتشاشات و آموزش کوهنوردی 
و صخره ن��وردی ب��ا همکاری فدراس��یون های 

مربوطه ش��ده اس��ت.
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علیرضا راحتی
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 کاشان

یادداشت

امیر محمدیان
تکنسین اورژانس 115 مشهد

برگزاری رژه موتورسواری ایمن با همکاری اورژانس 115 فسا
به مناسبت هفته ملی کاهش خطر بایا، اورژانس ۱۱5 فسا در نیمه اول آبان ماه 9۴ با همکاری واحد کاهش خطر بایای معاونت بهداشتی، اداره راهنمایی 
و رانندگی و آتش نش��انی فس��ا؛ رژه موتورس��واران با کاه ایمنی را در سطح شهرستان اجرا نمود. یوسف علیپوریان مدیر روابط عمومی اورژانس ۱۱5 فسا در 
خصوص اهداف برگزاری این مراس��م گفت: هدف از اجرای این مراس��م، فرهنگ س��ازی جهت استفاده از کاه ایمنی و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و 
رانندگی و درنتیجه کاهش مرگ ومیر موتورس��واران در اثر تصادفات بود. علیپوریان افزود: با توجه به آمار قابل توجه تصادف موتورس��یکلت و آسیب های سر و 

گردن در این تصادفات، اورژانس ۱۱5 فسا بر آن شد تا با برگزاری این مراسم نمادین به مردم شریف فسا اهمیت استفاده از کاه ایمنی را یادآوری نماید.

آسیب ناپذیر در بحران
        گزارشی کوتاه از ساختمان مدیریت بحران  مرکز اورژانس گناباد
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برگزاری کالس هاپکی�دو در کاشان
کارکنان مرکز اورژانس 115 کاشان ورزش دفاعی هاپکیدو را فرا می گیرند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بابک مهش��یدفر، متخص��ص طب اورژان��س و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران، در گفتگو با خبرنگار یک. یک. پنج 
گف��ت: در کنگ��ره دهم ط��ب اورژان��س، به عنوان مس��ئول پانل 
اورژانس های پیش بیمارستانی حضور پیداکردم. ما سعی کردیم 
تحت عنوان یک سناریو، بسیاری از نکات مهم مراقبت های پیش 
بیمارس��تانی ترومای��ی را در قال��ب phtc بیان کنی��م و هم اکنون 
نزدیک به هشت سال است که درگیر تدوین آن هستیم. وی بیان 
ک��رد: دوره PHTc مش��ابه PHTlS آمریکای��ی طراحی ش��ده و 
شامل یک دوره آموزشی است که در بسیاری از مناطق کشورمان 

نیز اجراش��ده اس��ت. PHTc به زبان فارس��ی، به روز و بر اس��اس 
منابع برتر جهانی شکل گرفته است. مهشید فر اضافه کرد: فرق 
PHTc ب��ا PHTlS در ای��ن اس��ت ک��ه PHTc کامًا بر اس��اس 
شرایط بومی ایران تدوین ش��ده و در آن از هیچ دارویی اسم برده 
نمی ش��ود که در ایران موجود نباش��د. ما تمام ش��رایط ایران را از 
وضعیت اورژانس ه��ا، آمبوالنس، فرهنگ مردم و امکاناتی که در 
کش��ور هس��ت را در نظ��ر گرفته ای��م و سیس��تم مراقب��ت پی��ش 

بیمارستانی ترومایی را بر اساس آن ها برنامه ریزی کرده ایم

وی در خص��وص جزییات مربوط به آموزش phtc گفت: یک دوره 
دوروزه توأم با مطالب تئوری و اسایدهای آموزشی است و کامًا 
توس��ط گروه، طراحی و ساخته شده است. حتی سعی کردیم از 
عکس هایی استفاده کنیم که خودمان گرفته ایم. در کارگاه هایی 
که برگزار می شود معمواًل در هر دوره حداکثر ۲۰ فراگیر پذیرش 
می ش��ود و س��عی می کنیم چهره به چهره و تک تک به فراگیران 

آموزش بدهیم. مهش��یدفر خاطرنش��ان کرد: در بین مطالبی که 
به ص��ورت تئ��وری و عمل��ی گفته می ش��ود، س��ناریوهایی مطرح 
می ش��وند؛ از س��اده ترین و رایج ترین هایی که ممکن است اتفاق 
بیافتند تا مواردی که ش��اید ش��ایع نباش��ند ولی مهم باشند و در 
صورت پی��ش آمدن ممکن اس��ت تکنس��ین های اورژان��س را به 
چالش بکش��ند و در ای��ن کارگاه ها، گروه های کوچکی تش��کیل 
می ش��وند و در آن ها بحث و تبادل نظ��ر درباره چالش هایی که در 
اورژانس های س��طح کش��ور وجود دارد ص��ورت می گیرد. وی در 
پایان گفت: هدف ما از راه اندازی این دوره آن است که بتوانیم در 
کل ایران یک نظام واحد و یکپارچه را که بر اس��اس س��لیقه افراد 
نباش��د، تشکیل دهیم؛ یعنی در هر ش��هری از ایران به گونه ای با 
مصدوم ترومایی برخورد ش��ود که در تهران برخورد می شود. این 
مس��أله نیازمند آن است که استانداردهای تعریف شده به درستی 

اجرا شوند.

طب اورژانس بــی نیاز از 
حضــور دیگــر پزشــکان 

مقیم
ماهیت ط��ب اورژانس عملکرد 
س��ریع و به موقع ب��رای خروج 

بیمار از بحران است
�����������������������������������������

علی عمرانی نوا عضو هیئت علمی 
دانش��گاه علوم پزشکی به خبرنگار 
پان��ل  درم��ورد  یک.یک.پن��ج 
کنگ��ره  دهمی��ن  در  ارائه ش��ده 
سراس��ری طب اورژان��س گفت: ما 
در ای��ن پان��ل ی��ک م��ورد تروم��ای 
وی��ژه  به ط��ور  را  س��روگردن 
موردبررسی قراردادیم. وی گفت: 
ای��ن م��ورد درواق��ع ی��ک تروم��ای 
چندگان��ه ب��ود و ه��دف از انتخاب 
ای��ن ن��وع تروم��ا، بررس��ی مراحل 
ابت��دا  از  بیم��ار  ب��ه  رس��یدگی 
و  ج��اده ای  ح��وادث  )خصوص��ًا 
تصادف��ات( ب��ا س��رعت و س��هولت 
بیش��تر اس��ت. عمران��ی ن��وا بی��ان 
ک��رد: در این پان��ل مطالعه بر روی 
مصدوم��ی فرضی ص��ورت گرفت. 
ج��وان  م��رد  ی��ک  مص��دوم  ای��ن 
سی س��اله ب��ود ک��ه در اث��ر تصادف 
اتومبی��ل  ب��ا  موتورس��یکلت 
هم��کاران  توس��ط  و  آس��یب دیده 

۱۱5 منتقل ش��ده اس��ت.

وی ادام��ه داد: همکاران اورژانس 
انج��ام  اولی��ه ای  اقدم��ات   ۱۱5
دچ��ار  مص��دوم  ای��ن  می دهن��د. 
تروم��ای س��ر و گ��ردن، دررفتگ��ی 
شانه، شکس��تگی های مچ دست و 
ب��ود.  چش��م  تروم��ای  همچنی��ن 
عمرانی نوا اظهار داشت: هدف از 
ارائه پانل انجام شده، تأکید بر این 
نکته بود که در بخش های اورژانس 
نیست  الزم  همیش��ه  بیمارس��تانی 
تخصص های مقیم دیگر را داش��ته 
ط��ب  وج��ودی  ماهی��ت  باش��یم 
اورژان��س در این اس��ت ک��ه بتواند 
اقدامات الزم را در مورد یک بیمار 
ی��ا مصدوم اورژانس��ی انجام دهد و 
بحران��ی  وضعی��ت  از  را  مص��دوم 
خ��ارج کن��د و س��پس بیم��ار را ب��ه 
بخش های بس��تری و ی��ا اتاق عمل 
منتقل نماید تا دیگر اقدامات الزم 
ص��ورت پذیرد. عض��و هیئت علمی 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی ارتش در 
پایان گفت: با توجه به اینکه رشته 
طب اورژانس در کشور ما رشته ای 
انتظ��ار  مس��ئولین  از  نوپاس��ت، 
داریم، ش��رایطی را فراه��م کنند تا 
تعامل بین دانشجویان این رشته و 
س��ایر رش��ته های تخصصی فراهم 
این چنی��ن  برگ��زاری  ش��ود. 
نتایج بس��یار  کنگره هایی می تواند 
مفیدی را برای پزش��کان و بیماران 

به همراه داش��ته باش��د.

کمی دیر می رس��م. با عجله حیاط دانشگاه 
علوم پزش��کی ایران را ط��ی می کنم. بازهم 
سالن همیش��گی همایشهای رازی که اکثرًا 
پذی��رای برنامه ها و مراس��م های رش��ته های 
پزش��کی و پیراپزش��کی اس��ت. نگاه��ی ب��ه 
اط��راف می ان��دازم. کم��ی ش��لوغ ب��ه نظ��ر 
می رسد. نیمکت های اطراف پله های اصلی 
راکه نی��م نگاهی می ان��دازم، چهره هایی با 
حام��ل  ه��ای  کاور  ب��ا  و  رس��می  ظاه��ری 
نشس��ته اند.  کنگ��ره  آموزش��ی  بس��ته های 
فرصت��ی برای صبر کردن ندارم. به س��رعت 
مسیر پله ها را باال می روم. سکانس اول رقم 
می خورد ومن وارد س��الن می ش��وم. تقریبًا 
ش��لوغ و پراز سروصداس��ت. نفسم که برمی 
گ��ردد ب��ا ی��ک ن��گاه کل��ی متوج��ه حض��ور 
ش��رکت های تولید کننده ل��وازم وتجهیزات 
پزشکی می شوم. بازار گرمی برای خودشان 
در حاش��یه ای��ن کنگ��ره به پ��ا کرده اند. این 
نشس��ت ها بهتری��ن م��کان ب��رای بازاریابی 
محصوالتش��ان اس��ت وآن ها هم آمده اند تا 
بی��ن ای��ن همهم��ه درد و بیم��اری، عاجی 
برای درد خود بیابند؛ دردهایی که ظاهری 
ش��یک دارند. تب تجارت در دنیای پزشکی 

تب تندی است باالخره.

"ط" مثل طب اورژانس

طب اورژانس؛ رش��ته نوپایی ک��ه بر مبنای 
نی��از جامع��ه و بهبود کیفی��ت مراقبت های 
اورژانس��ی پدی��د آم��ده اس��ت و بر اس��اس 
همان نیازه��ا و بازخوردهای��ی که از طرف 
گیرندگان خدمات داده می ش��ود، در حال 
گس��ترش اس��ت. در ایران ل��زوم وجود این 
رشته گرچه دیر ولی احساس شد. در سال 
۱۳8۱ اولین گروه آموزش��ی طب اورژانس 

در  و  ای��ران  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه  در 
بیمارس��تان رس��ول اک��رم ش��کل گرف��ت و 
تربی��ت دس��تیار تخصص��ی ط��ب اورژانس 
برای اولین بار آغاز ش��د. ب��ا افزایش تعداد 
متخصص��ان ط��ب اورژان��س، نی��از به یک 
تش��کل علمی و صنفی که نماینده حقوقی 
و علمی جامعه طب اورژانس کش��ور باشد، 
بیش ازپیش احس��اس و درنهایت در س��ال 
۱۳8۴  انجمن علم��ی طب اورژانس ایران 
تأسیس گردید. از سال ۱۳8۴ انجمن طب 
را  کنگ��ره ای  هرس��اله  تقریب��ًا  اورژان��س 
به منظ��ور معرف��ی دس��تاوردهای علم��ی و 
مراقبت ه��ای  تم��ام  درزمین��ه  پژوهش��ی 
اورژانس��ی برگزار می نماید. کنگره اول در 
آذر 8۴ با ش��رکت میهمانانی از کشورهای 
دیگر برگزار ش��د. کنگره دوم در خرداد 8۶ 
و کنگره س��وم تا ششم در س��ال های 8۷ تا 
9۰ برگزار گردید. کنگره های چهارم تا نهم 
ب��ا ش��رکت بی��ش از ۱۲۰۰ نفر از سراس��ر 
کش��ور در ن��وع خ��ود بی نظی��ر ب��ود. تجربه 
موف��ق کنگ��ره در س��ال های قب��ل  ایجاب 
می نمای��د ک��ه هرس��اله کیفی��ت برگ��زاری 
کنگره به نحو احسن افزایش یافته و ارتباط 
مؤث��ری بی��ن متولی��ان و ش��اغلین ح��وزه 
مراقبت های اورژانس ایجاد ش��ود. با توجه 
به اهمیت مراقبت های پرس��تاری اورژانس 
ط��ب  تخصص��ی  مراقبت ه��ای  کن��ار  در 
اورژان��س، انجم��ن از کنگ��ره دوم ب��ه بعد، 
هرس��اله به ط��ور موازی ب��ا کنگ��ره اصلی، 
کنگ��ره پرس��تاری اورژان��س را نی��ز برگزار 
می کند ک��ه ازلح��اظ تعامل بین پزش��ک و 

پرستار در نوع خود منحصربه فرد است.

تب طرفداران باالست

به ش��دت  اورژان��س  ط��ب  طرف��داران  ت��ب 

باالس��ت! توانای��ی رش��ته تخصص��ی ط��ب 
اورژانس در ارتقا س��طح مراقب��ت و افزایش 
رضایتمن��دی بیماران از یک س��و و جذابیت 
بالینی بس��یار ب��ه دلیل ماهی��ت پرتحرک و 
متنوع آن از دیگر س��و سبب شد تا در مدتی 
از  یک��ی  ب��ه  عظی��م  جهش��ی  ب��ا  کوت��اه 
پرطرفدارتری��ن رش��ته های اصلی پزش��کی 
تبدی��ل ش��ود. امس��ال س��الن همایش های 
رازی بازهم نخستین روزهای سومین فصل 
دهمی��ن  میزب��ان  را   9۴ س��ال  برگ ری��زان 
کنگره س��الیانه طب اورژانس ب��ود. "کنگره 
امسال نسبت به سال های قبل، خصوصًا در 
تع��داد و تنوع کی��س ها و پنل ها نس��بت به 
سال گذش��ته خیلی بهتر شده بود، البته در 
پن��ل ه��ای اصلی تغیی��رات زیاد محس��وس 
نب��ود" این عب��ارت، بخش��ی از صحبت های 
دکت��ر تقی خرمیان متخصص طب اورژانس 
از دانش��گاه علوم پزشکی شیراز است که در 

حواشی کنگره بیان کردند.

پانل داغ مسائل صنفی، داغ دل پرستاران 
را زنده می کند

از  نی��ز  پان��ل ام��ور صنف��ی  اضاف��ه ک��ردن 
تفاوت های این کنگره نس��بت به س��ال های 
قب��ل اس��ت. چنی��ن پانل��ی در کنگره ه��ای 
پیش��ین وج��ود نداش��ت و این می توانس��ت 
کادر  به خص��وص  پزش��کی  جامع��ه  ب��رای 
از  ت��ا  باش��د  محفل��ی  حداق��ل  پرس��تاری 
دغدغه ها و مش��کات کاری شان بگویند. با 
خ��ودم فک��ر می کردم ش��اید داغ تری��ن پانل 
کنگ��ره امس��ال همی��ن پانل صنفی باش��د 
خبرنگار که باش��ی میدان��ی نقطه جوش هر 
قش��ری چه چیزهایی هس��ت. پرس��تاران و 
خدم��ات  باوج��ود  دلس��وز  پیراپزش��کان 
شبانه روزی همیشه با بی توجهی و بی مهری 

درزمینه حقوق و مزایا مواجه هس��تند حتی 
اگ��ر بچه ه��ای فوری��ت پزش��کی را ک��ه جزو 
مشاغل سخت هم محس��وب نمی شوند، در 
نظر نگیریم! دهمین کنگره طب اورژانس از 
محورهای��ی متع��ددی ازجمل��ه: تازه ه��ای 
ش��وک، احیا و مراقبت های ویژه، برخورد با 
کارب��رد  آس��یب ها،  از  پیش��گیری  و  تروم��ا 
س��ونوگرافی، مس��ائل قانون��ی در اورژانس، 
اورژان��س،  بخ��ش  در  پژوه��ش  و  آم��وزش 
اطف��ال،  بیمارس��تانی،  پی��ش  اورژان��س 
جراحی محیط��ی و برخورد با اورژانس های 
ش��یمیایی، میکروبی و هس��ته ای، اقدامات 
پرس��تاری در اورژان��س، اخ��اق حرفه ای و 
همچنی��ن بررس��ی ط��رح تح��ول س��امت 

برخوردار بود.

وقتی همه برای پاسخ به پانل ها داوطلب 
می شوند

تمام پانل ها به صورت پرس��ش و پاسخ ارائه 
ش��د تا ام��کان تبادل نظر با اف��راد حاضر در 
اطاع��ات  همگ��ی  و  ش��ود  فراه��م  س��الن 
خودشان را محک زده و از اطاعات دیگران 
هم اس��تفاده کنند. این کنگ��ره، نویدبخش 
ش��یوه ای نوی��ن در ارائه اطاع��ات در آینده 
است تا بتوان در فضایی صمیمی با یکدیگر 
بح��ث و گفتگ��و ک��رد. دهمی��ن کنگره طب 
اورژانس به روز پایانی رسید. خیلی ها آمدند 
و از ای��ن فرصت کوتاه س��ه روزه کوله پش��تی 
علمی ش��ان را پر کردند، بس��یاری نیامدند و 
جا ماندن��د، فرصت خوبی ب��ود برای محک 
زدن توانایی ه��ا. صندلی های س��الن کم کم 
خالی می ش��وند. اینجا س��الن همایش های 

رازی است.

به رزیدنت ها رهبری یاد 
بدهیم

جای خالی مدیریت در سیس��تم 
آموزش پزشکی
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مرتض��ی غریبی عض��و هیئت علمی 
در  اراک  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
گفتگ��و ب��ا خبرنگار یک. ی��ک. پنج 
آموزش ه��ای  خص��وص  در  گف��ت: 
ط��ب  بح��ث  در  نوی��ن  پزش��کی 
اورژان��س، متأس��فانه کش��ور م��ا ب��ا 
اس��تانداردهای ح��ال حاض��ر دنیا، 
دوره  از  دارد.  زی��ادی  فاصل��ه 
رنس��انس به بع��د با صنعتی ش��دن 
برخی از کش��ورها، سیستم صف به 
سیس��تم،  ای��ن  در  آم��د.  وج��ود 
مدیریت��ی بس��ته ب��ا ارزیابی بس��یار 
خش��ک وج��ود دارد. به تدری��ج این 
دی��دگاه در تم��ام دانش��گاه ها رواج 

یاف��ت. 

دانش�����������گاه ها  در  گف��ت:  وی 
را در  ای��ن سیس��تم  از  نمونه های��ی 
آموزش��ی می بینی��م  سلس��له مراتب 
و  ب��د  بس��یار  رفتاره��ای  ازجمل��ه 
تحقیرآمی��ز ب��ا رزیدنت ه��ای س��ال 
پایین��ی و اینترن ه��ا. غریبی ادامه 
دوم  جهان��ی  جن��گ  از  پ��س  داد: 
تغیی��ر ای��ن نگ��رش ک��ه انس��ان ها، 
م��ا  و  نیس��تند  واب��زار  ماش��ین 
نمی توانی��م رفتار ماش��ینی با آن ها 
را  ص��ف  سیس��تم  باش��یم،  داش��ته 

به طورکل��ی تغیی��ر داد.

در  قابل توج��ه  مس��أله  گف��ت:  وی   
طب اورژانس، عاوه بر مهارت های 
مهارت ه��ای  آم��وزش  بالین��ی، 
مدیریتی اس��ت. غریبی با اشاره به 
سیس��تم مدیریت��ی کای��زن در ژاپن 
ژاپنی ها سیس��تم مدیریتی  گف��ت: 
کای��زن را بعد از جن��گ جهانی دوم 
راه اندازی کردن��د که در آن از تمام 
اعض��ای ی��ک مجموعه خواس��تند، 
ذهنش��ان  ب��ه  ک��ه  را  ایده های��ی 
می رس��د به صورت پیشنهاد هفتگی 
آن مش��غول  در  ک��ه  ب��ه سیس��تمی 
بکارن��د، ارائه دهند. جوایزی نیز به 
تعل��ق  برت��ر  ایده ه��ای  صاحب��ان 

می گرف��ت. 

باع��ث  ط��رح  ای��ن  ش��دن  عمل��ی 
ش��کوفایی خاقیت ها و ایده ها شد 
بزرگ تری��ن  ب��ه  تبدی��ل  را  ژاپ��ن  و 
قطب علم��ی جهان ک��رد. ژاپنی ها 
در حال تولید علم و بهره وری از آن 
هیئت علم��ی  عض��و  هس��تند. 
در  اراک  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
کنی��م  س��عی  بای��د  گف��ت:  پای��ان 
جایگاه��ی را ب��رای بح��ث آم��وزش 
مدیری��ت در نظر بگیریم در غیر این 
خواهی��م  رزیدنت های��ی  ص��ورت 
و  س��ازماندهی  ت��وان  ک��ه  داش��ت 

مدیری��ت ندارن��د.

گزارش

گزارش

خبرنگار یک. یک. پنج

گزارش

خبرنگار یک. یک. پنج

گزارش

تقدیر و تشکر ریاست دانشگاه علوم پزشکی اهواز از پرسنل فوریت های پزشکی
به گزارش خبرنگار وبدا خوزس��تان، اس��ماعیل ایدنی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اهواز در جلسه ستاد اجرای طرح تحول نظام سامت دانشگاه از 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی خوزس��تان به دلیل حضور به موقع و ارائه خدمت در بحران تنفس��ی در شهرس��تان کارون، درگیری و منازعه در 
شهرس��تان باغملک و غربالگری حجاج بازگش��ته از عربس��تان تقدیر به عمل آوردند. ش��هیار میرخش��تی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
خوزس��تان، نیز از ابراز لطف ریاس��ت دانشگاه نسبت به فوریت های پزشکی تشکر کرده و گفت: همکاری و عنایت ویژه ریاست محترم دانشگاه، هیئت رئیسه 
محترم و مسئولین محترم دانشگاه باعث شده که پرسنل اورژانس ۱۱5 باروحیه باال و توان کافی مشغول خدمت به مردم شریف استان باشند و یکی از دالیل 

پویایی سیستم فوریت های پزشکی را ناشی از همین نگاه ویژه ایشان دانستند.

گزارش تفصیلی از دهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران

"ط" مث���ل ط���ب اورژان���س
                              دهمین کنگره ساالنه طب اورژانس 30 آبان لغایت 2 آذر ماه 94 برگزار شد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ 

دکتر بابک مهشیدفر:   

PHTC یک دوره بومی ایرانیست
                 وقتی تکنسین های  اورژانس یک صدا می شوند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ژیال تختی
خبرنگار افتخاری یک. یک. پنج

خبرنگار یک. یک. پنج
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 فرهنگی

برنامه خوشا شیراز، برنامه ای هنری و 
فرهنگی اس��ت ک��ه صب��ح جمعه هر 
و  ف��ارس  اس��تانی  ش��بکه  از  هفت��ه 
پخ��ش  ش��ما  ش��بکه  در  هم زم��ان 
می شود. برنامه ای که بازخورد زیادی 
در س��طح جامعه داشته و از ۱8 کشور 
دنی��ا، مخاطب ج��ذب کرده اس��ت و 
باعث آش��تی مردم با رسانه ملی شده 
اس��ت. فرهنگ س��ازی های زیادی در 
ای��ن برنام��ه ش��کل گرفته اس��ت ک��ه 
می توان به س��بک زندگ��ی، خانواده، 
اصول اخاقی، فرهنگ رانندگی و... 
اشاره کرد. بنابراین سراغ تهیه کننده 
ای��ن برنام��ه، ه��ادی قن��دی رفتیم و 

گفتگویی با او انجام دادیم.

یک.یک.پنج:س��ام جن��اب قن��دی، 
یک بیوگرافی در م��ورد خودتان به ما 
ارائ��ه می دهید؟ من، ه��ادی قندی، 
متولد ۱۳۶5 هس��تم و از سال ۱۳۷8 
تاکن��ون فعالیت ه��ای فرهنگی انجام 
و  برنامه ه��ا  تهیه کنن��ده  و  می ده��م 
گردهمایی ه��ا و همایش ه��ای زیادی 
ب��وده ام، در ش��بکه های ۱ و ۳ مل��ی و 
و  ف��ارس  و  اصفه��ان  ش��بکه های 
همچنی��ن رادی��و کارک��رده ام. از ۱۲ 
کش��ور مختلف، لوح تقدی��ر در زمینه 

فرهنگی و هنری دریافت کرده ام.

یک.یک.پن��ج: فکر اولیه ای��ن برنامه 
کی و توس��ط چه کسی به وجود آمد؟ 
فکر اولیه این کار، ۶ سال قبل توسط 
خ��ودم به وج��ود آم��د و این ب��ه علت 
همچنی��ن  و  ش��خصی  عاق��ه 
پتانس��یل هایی ب��ود که ش��هر ش��یراز 
داش��ت. این ش��هر پایتخت فرهنگی 
کشور اس��ت، بنابراین بستر مناسبی 
برای انجام این کار بود. این ایده را به 
س��ازمان فرس��تادیم. پس از تایید، 5 

سال قبل شروع به کار کرد.

یک.یک.پنج: هدف اصلی از ساخت 
ای��ن برنام��ه چ��ه ب��ود؟  در درجه اول 
هدف این برنامه آشتی مردم با رسانه 
ملی و دور کردن آن ها از رس��انه های 
این ک��ه  دیگ��ر  و  ب��ود  بیگان��ه 
فرهنگ های صحیح فراموش شده 

در جامعه را احیا کنیم.

یک.یک.پنج:دلیل اس��تفاده از 
چهره ها در این برنامه چه بود؟ 
خوش��ا ش��یراز در ح��ال حاضر 

چندان چهره محور نیس��ت. بله 
م��ا در ش��روع کار ب��رای ش��ناخته 

ش��دن از چهره ها اس��تفاده کردیم 
اما در طول برنامه، ریتم برنامه تغییر 

ک��رد و م��ا مدت زم��ان اختص��اص به 
کن��ار  در  کردی��م.  ک��م  را  چهره ه��ا 
شناس��اندن مش��اغل کلیدی جامعه، 
سازمان ها، معرفی چهره های جدید و 
برنام��ه  را وارد  بحث ه��ای فرهنگ��ی 

ب��رای  تریبون��ی  برنام��ه،  و  کردی��م 
فرهنگ س��ازی ش��د. مث��ا در بح��ث 
مناس��بت های  م��ورد  در  خان��واده، 
مذهبی که دش��من سعی در کمرنگ 

کردن آن دارد، کارکردیم.

یک.یک.پن��ج: ش��ما تابه حال با ۱۱5 
تم��اس گرفته ای��د؟ من به ش��خصه با 
اورژان��س تم��اس نگرفت��ه ام اما چند 
باری از نزدیک شاهد کار این دوستان 
بوده ام. شغلی بسیار مشکل و حیاتی 
و پراسترس است. خود نیز از خدمات 
اورژان��س اس��تفاده کرده ام و ش��اهد 

تاششان از نزدیک بوده ام.

یک.یک.پنج:چه شباهتی بین شغل 
می بینی��د؟  اورژان��س  و  خودت��ان 
اس��ترس، مهم بودن زمان) یک ثانیه 
تأخی��ر در ش��غل ش��ما ممکن اس��ت 
باع��ث مرگ ش��ود و در کار ما باعث از 
دس��ت رفتن برنامه می شود(. سرعت 
عمل از شباهت هایی است که در کار 
م��ا ب��ا اورژان��س مش��ترک اس��ت. اما 
به طورقطع شغل شما مشکل تر است.

یک.یک.پنج:شما در برنامه، تابه حال 
در م��ورد اورژانس صحبت��ی یا آیتمی 
داشته اید؟ نه متأس��فانه. اما حتما در 
ای��ن زمین��ه کارخواهیم کرد و س��عی 
می کنیم این شغل را به مردم، بیشتر 
معرفی کنیم و زحمات تکنس��ین ها را 

نشان دهیم.

ب��ه  توج��ه  یک.یک.پنج:ب��ا 

مزاحمت ه��ای تلفنی ب��رای اورژانس 
۱۱5، خوشا شیراز چه کمکی در این 
زمینه می تواند انجام دهد؟  با توجه به 
اینکه در مخاطبین خوشا شیراز، همه 
قش��ر س��نی وجود دارد، اگ��ر در این 
زمینه کار ش��ود، کاهش قابل توجهی 
از حجم مزاحمت ها را شاهد خواهیم 
ب��ود، مث��ا م��ا در زمینه گردش��گری 
آم��ار  افزای��ش  ش��اهد  کارکردی��م، 
گردش��گران در صنع��ت گردش��گری 
ش��دیم. با توجه ب��ه آمارها و همچنین 
نظ��رات مردم، این تغییرات و تأثیرات 

را شاهد هستیم.

یک.یک.پنج: ش��ما اگر با یک صحنه 
تص��ادف مواجه ش��وید چه واکنش��ی 
بن��ده،  واکن��ش  می دهی��د؟   نش��ان 
تم��اس ب��ا ۱۱5 خواهد ب��ود و از همه 
درخواس��ت دارم ک��ه آن ها هم همین 
کار را انجام دهن��د. هرگونه حرکتی، 
ممکن اس��ت باعث فاجعه ش��ود. هر 

کاری را باید به متخصص آن سپرد.

یک.یک.پن��ج: با توجه ب��ه مصدوم یا 
کشته ش��دن بعضی از تکنسین ها در 
حی��ن مأموری��ت، چ��ه پیغام��ی برای 
ی  ه ه��ا د ا نو خا
داری��د؟   آن��ان 
آنان  به طورقطع 
و  شهید هستند 
ی  ه ه��ا د ا نو خا
آن��ان باید به این 
ن  ا ر ا گ��و ر بز

افتخ��ار کنن��د. آن ه��ا باع��ث افتخ��ار 
جامعه هس��تند و جای��گاه واالیی نزد 

خداوند خواهند داشت.

ب��ا  صحبت��ی  یک.یک.پنج:چ��ه 
مس��ئولین ای��ن ش��غل داری��د؟ من از 
مسئولین خواهش��مندم حداقل یک 
روز به جای تکنسین ها در مأموریت ها 
ش��رکت کنند تا بتوانن��د حجم باالی 
کار و سختی این شغل را حس کنند. 
پسازآن حمایتی درخور این بزرگواران 

از آنان خواهد شد.

ب��ا  صحبت��ی  یک.یک.پنج:اگ��ر 
تکنس��ین های ۱۱5 دارید بفرمایید؟ 
دس��ت مریزاد و خ��دا ق��وت می گویم. 
از  اورژان����������س  تکنس��ین ه����ای 
جای��گاه  و  هس��تند  نجات دهنده ه��ا 
م��ن  دارن��د.  خداون��د  ن��زد  وی��ژه ای 
به تازگ��ی متوجه م��وارد احیای موفق 
همچنی��ن  و  تکنس��ین ها  توس��ط 
زایمان های��ی ک��ه در آمبوالنس اتفاق 
می افتد، شده ام. زایمان در آمبوالنس 
و گرفت��ن ن��وزاد و حف��ظ حی��ات یک 
مادر، برایم جالب و شگفت انگیز بود و 
این مهارت باالی تکنسین ها را نشان 
می ده��د. م��ن برایش��ان س��امتی و 

موفقیت روزافزون آرزو می کنم.

یک.یک.پن��ج: به نظر ش��ما چقدر در 
زمین��ه برخ��ورد و مواج��ه ب��ا م��وارد 
اورژانسی در جامعه آموزش داده شده 
است؟ من آموزش��ی در این زمینه در 
نظ��رم  ب��ه  و  ندی��ده ام  جامع��ه 
بای��د  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه های 
آموزش های��ی در س��طح عموم��ی ب��ه 
م��ردم بدهند. ما در این زمینه، ضعف 

جدی در سطح جامعه داریم.

ب��ا  قن��دی،  جن��اب  یک.یک.پن��ج: 
ش��نیدن ای��ن کلم��ات چه چی��زی به 
ذهنتان می رس��د؟ احیاگر: فرش��ته 
پش��ت وپناه.   :۱۱5 نج��ات. 
اورژان��س:  تکنس��ی�����������ن 

نجات دهندگان.

آخ��ر؟  س��خن  و  یک.یک.پن��ج: 
امیدوارم، بتوانیم در مورد اورژانس در 
برنام��ه آیتم س��ازی کنیم و این ش��غل 
خطیر را بیشتر معرفی کنیم. خود من 
از بعضی اتفاقات مثل زایمان توس��ط 
اورژان��س اط��اع نداش��تم و ب��ه ای��ن 
نجات دهندگان عزیز خس��ته نباشید، 
می گویم. همچنین یک تشکر ویژه از 
س��ید محمدتق��ی س��هرابی مدیرکل 
ک��ه  دارم  ف��ارس  مرک��ز  صداوس��یما 
همیشه پش��تیبان چنین برنامه هایی 

هستند.

الرحم��ن  ا...  بس��م 
الرحیم

دین مبین اسام اصول 
و  دی��ن  ف��روع  دی��ن، 
اخاق را برای سعادت 
دنی��ا و آخ��رت بندگان 
ارائ��ه نموده اس��ت. لذا 
انس��ان پس ازای��ن که با 

تحقیق، قلبا به خدا، انبیا، ائمه و بهشت و جهنم معتقد 
گردی��د در احکام هم از مرجعی اعل��م تقلید نموده و با 
اخاق حسنه نیز روح و جان خویش را مزین می نماید. 
اینجاس��ت ک��ه س��عادت دنی��ا و آخ��رت ش��امل حالش 
می ش��ود. ان ش��اا... ب��ا کس��ب معرف��ت راه بندگی به 

احسن وجه طی نماییم

س��وال: پرستار برای گرفتن نبض و فشارخون و ... باید 
ب��ه بدن زن نامحرم نگاه کند و به او دس��ت بزند تکلیف 

چیست؟

ج��واب: هم��ه مراج��ع )به ج��ز آی��ات عظ��ام تبریزی و 
سیس��تانی( معتقدند باوجود زن پرس��تار این کار برای 
پرستار مرد جایز نیس��ت ولی اگر ضرورت باشد اشکال 

ندارد.

آیت الله تبریزی و سیس��تانی: اگر ب��رای انجام این امور 
پرس��تار زن در دس��ترس نباش��د و یا مهارت مرد در این 

زمینه بیشتر باشد اشکال ندارد.

س��وال: به طورکلی درجایی که پزشک زن در دسترس 
می باشد آیا لمس بدن زن از روی لباس به وسیله پزشک 

مرد جایز است؟

جواب: همه مراجع معتقدند اصل لمس کردن بدن زن 
نامحرم جهت طبابت از روی لباس حرام نیست ولی اگر 

تلذذ و مفسده در بین باشد جایز نیست.

عکس ه��ای  گرفت��ن  و  س��ونوگرافی  انج��ام  س��وال: 
رادیولوژی نامحرم چه حکمی دارد؟

ج��واب: هم��ه مراج��ع به ج��ز )تبری��زی و سیس��تانی( 
معتقدن��د اگ��ر این کار مس��تلزم ن��گاه یا تم��اس با بدن 
نامحرم باش��د جایز نیس��ت؛ مگ��ر اینک��ه هم جنس در 

دسترس نباشد و انجام دادن این امور ضروری باشد.

آیات عظام تبریزی و سیس��تانی: اگر این کار مس��تلزم 
نگاه یا تماس با بدن نامحرم باشد و متخصص هم جنس 
در دسترس نباش��د و یا مهارت متخصص مرد در انجام 

این امور بیشتر باشد اشکال ندارد.

س��وال: ن��گاه ک��ردن به عکس ه��ای عری��ان موجود در 
کتاب ه��ای پزش��کی که آم��وزش آن برای دانش��جویان 

ضروری است چه حکمی دارد؟

ج��واب: همه مراج��ع معتقدند اگر ب��دون قصد لذت و 
ترس افتادن به حرام باشد اشکال ندارد.

سوال: حکم آمپول زدن توسط نامحرم چگونه است؟

ج��واب: هم��ه مراج��ع به ج��ز )تبری��زی و سیس��تانی( 
معتقدن��د اگر هم جنس در دس��ترس نباش��د و ضرورت 

اقتضا کند اشکال ندارد.

آی��ات عظ��ام تبری��زی و سیس��تانی: اگ��ر هم جنس در 
دسترس نباش��د یا آمپول زن غیر هم جنس مهارتش در 

تزریق بیشتر باشد اشکال ندارد.

ننه جان و 
اورژانس!

 ���������������������������������������������������������
بیچ��اره فرهاد چند ماه، هرروز مجبور بود 
به ننه جان س��ر بزند و زن بدش��گونش را با 
خ��ودش نبرد ت��ا مبادا بایی س��ر ننه جان 
بیای��د، ی��ا اگر فرص��ت نمی ک��رد باید یک 
س��اعت پای تلفن به س��ؤاالت امین فیشر 
جواب می داد تا ثابت کند آقا گرگه نیست 
و قصد ن��دارد ننه جان را گول بزند و ببلعد 
و بتواند با ننه جان صحبت کند و حالش را 

جویا ش��ود.

پدرش��وهر و مادر ش��وهر گرام��ی قرار بود 
ف��ردا از س��فر یک ماه��ه خ��ود برگردن��د و 
چندس��الگی  نمی دان��م  تول��د  هم زم��ان 
ننه جان )ش��مع های تولد ننه جان سال ها 
ب��ود که روی 99 مانده ب��ود به گفته فرهاد 
س��ن واقع��ی او را نمی گفتن��د ک��ه چش��م 
نخ��ورد، احتم��ااًل عزراییل هم گیج ش��ده 
بود و ننه جان از زیر دستش دررفته بود( را 
جش��ن بگیرن��د. البت��ه جری��ان برگ��زاری 
جش��ن ش��کوهمند تولد ننه ج��ان را من از 
پچ پچ های پای تلفن فرهاد متوجه ش��دم و 
حدس زدم که احتمااًل قرار نیس��ت من در 
جشن حضور پیدا کنم. اما خب خاطره را 
دس��ت کم گرفته بودند. ب��ا کارآگاه بازی، 
مکان، تاریخ و زمان جش��ن تولد را کش��ف 
ک��ردم و کادوی ننه را آم��اده کردم تا تمام 
اق��وام را غافلگیر کنم. فرهاد که به هنگام 
تولد ش��یفت کاری برداش��ت ت��ا هم من را 
ناراح��ت نکرده باش��د و ه��م خانواده اش 
ناراحت نش��وند. سرزده به مهمانی رفتم و 
فقط امین فیش��ر از من استقبال کرد، اما 
ب��ه روی خ��ودم نی��اوردم و با لبخن��د وارد 
کن��ار  را  ب��ه زور خ��ودم  و  مهمان��ی ش��دم 
ننه ج��ان جا دادم، موق��ع کادو دادن بود و 
من کادوی خودم که یک گوش��ی موبایل و 
دادم.  ننه ج��ان  ب��ه  را  ب��ود  س��یم کارت 
نتوانس��ت ذوق��ش را پنهان کن��د و بعد که 
مهمان ه��ا رفتن��د روش کار ب��ا گوش��ی را 
ش��ماره  چن��د  و  دادم  توضی��ح  او  ب��رای 
ازجمله ش��ماره خودم، فرهاد و تلفن های 
و  اورژان��س  پلی��س،  مث��ل  ض��روری 
آتش نش��انی را هم ذخیره س��ریع کردم تا 
ه��ر وق��ت احتیاج پی��دا کرد )ک��ه به علت 
حض��ور امی��ن فیش��ر حتم��ا احتی��اج پیدا 
می ک��رد( بتواند راحت تم��اس بگیرد. و با 
این ترفند، عروس محبوب ننه جان ش��دم. 

ک��ه  زد  زن��گ  ننه ج��ان  بع��د  هفت��ه  ی��ک 
می خواهد به خانه مان بیاید، وقتی که آمد 
گوشی را دس��تم داد، گفت:" دستت درد 
نکن��ه، ام��ا کار ک��ردن ب��ا آن س��خته پیش 
خودت باش��د تا کم کم یاد بگیرم که چطور 
از آن اس��تفاده کنم". ف��ردا پلیس با حکم 
جل��ب من در منزل آم��د، به اتهام ۲۳۰ بار 
مزاحم��ت ب��رای اورژان��س در ط��ول یک 
هفت��ه. ننه جان ن��گاه رقت انگی��زی به من 
ک��رد و بقچه اش را زد زیر بغلش و تاکس��ی 
گرف��ت و رف��ت و م��ن ه��م ب��ا مأمورین به 
کانت��ری رفت��م، ب��ا گریه با فره��اد تماس 

گرفت��م، آم��د. 

وقتی ش��ماره را گفتند دیدم خطی هست 
که ب��رای تول��د ننه ج��ان خریده ب��ودم، با 
ص��دای  همچنی��ن  و  بدبخت��ی  ه��زار 
ضبط شده در دیسپج اورژانس، توانستیم 
مش��کل را حل کنیم. ننه جان وانمود کرد 
در  تعه��د  دادن  ب��ا  دارد.  آلزایم��ر  ک��ه 
کانت��ری، به خان��ه برگش��تیم. اوضاع که 
آرام ش��د ننه جان حافظه اش را ناگهان به 
دس��ت آورد و گف��ت: خاط��ره عم��دًا این 
گوش��ی را برای من خریده بود و خواس��ته 
ب��ود آخ��ر عمری آب��روی مرا بب��رد اما کور 

خوانده اس��ت.

گفت و گو

فرخنده آشوری
      روزنامه نگار

طنزنامه!

خاطره ادیب
        طنزنویس

احکام در حرفه پزشکی

زین العابدین ژاله خیرآبادی
      کارشناس مذهبی

اقدام  سریع تکنیسین های  اورژانس 115 البرز در تولد نوزاد عجول
س��اعت ده و چهل ویک دقیقه نوزده آبان ماه 9۴، در پی تماس با مرکز پیام اورژانس ۱۱5 البرز و گزارش مربوط به وضعیت بحرانی خانمی باردار، بافاصله 
تیم امدادی به محل اعزام شدند. به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱5 البرز، خانم باردار ۳۳ ساله ای  که  به علت درد شدید با اورژانس  ۱۱5 تماس گرفته 
بود پس از معاینات اولیه تکنیسین های اورژانس و با توجه به وضعیت بحرانی مادر، اقدامات درمانی الزم برای ایشان انجام و نوزاد پسر در حیاط منزل پدری  
به س��امت به دنیا آمد. الزم به ذکر اس��ت نوزاد عجول و مادر پس از اقدامات اولیه با سامتی کامل، تحویل بیمارستان امام جعفر صادق )ع( هشتگرد شدند. 
مدیریت اورژانس ۱۱5 البرز بدین وس��یله از زحمات تکنس��ین های ش��یفت، آقایان مهدی منصور زارع, عباس فرخ فر و یوس��ف میرزائی تقدیر و تش��کر ویژه 

می نماید.

با هادی قندی؛ تهیه کننده محبوب برنامه خوشا شیراز

به ط��ور قط��ع آنان شهی�د هستن�د
��������������������������������������������������������������������������������������������������هادی قندی کشته شدگان حین مأموریت در اورژانس 115 را شهید خواند و آنان را باعث افتخار جامعه دانست

فراخ�����وان
مسابقه عکاسی

عنوان: خدمات اورژانس در ایام مختلف
ویژه کارکنان و خانواده اورژانس سراسر کشور

همراه با جوایز فرهنگی
 خواهشمند است عکس های خود را به ایمیل: journal115@gmail.com ارسال نمایید.

 لطفا در موضوع ایمیل های ارسالی حتما »مسابقه عکاسی« قید شود.
آثار برگزیده در نشریه یک. یک. پنج منتشر خواهد شد.
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رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی کشور در گفت و گو 
با یک.یک.پنج

لباس فرم جدید اورژانس 115 در دست طراحی 
است

از رئی��س اداره اورژان��س  کش��ور  بیمارس��تانی  پی��ش 
اولی��ه  لباس فرم جدید اورژانس طراح��ی 

ن��وری کشور خبرداد.  حس��ن  دکت��ر 
در  خبرنگار س��اری  با  گفت و گو 

. ی��ک . طراح��ی یک از  پن��ج، 
اورژان��س لب��اس  ف��رم  جدی��د 

مراحل کش��ور خب��رداد و  داش��ت:  اظهار 
اولی��ه  انجام ش��ده طراح��ی  لباس ه��ا 
این که بر اساس قرارداد اس��ت. وی ب��ا بیان 
بای��د  ش��رکت ط��رف ق��رارداد منعقدش��ده، 
لباس ه��ای  تولی��د نمون��ه  را  طراحی ش��ده 
افزود: پس از تأیید نهایی کن��د و ارائ��ه دهد، 
و  لباس ه��ا  نمونه ه��ای ای��ن  مش��اهده 

ت��ن  ب��ر  همکاران به مرحله تولید لب��اس 
 . س��د رئی��س اداره اورژانس می ر

بیمارستانی کشور با پی��ش 
ب��ه  طراح��ی اش��اره  این ک��ه 
لی��ه  و ف��رم ا لباس ه��ای 

اورژان��س  نزدی��ک به ۶ م��اه طول جدی��د 
اس��ت،  ک��رد: کش��یده  خاطرنش��ان 
طراحی لباس، این کار را همکاران متخصص 
از  و  دادن��د  هم��کاران ما در اورژانس انج��ام 
مش��ورت  گرفتن��د. دکتر ن��وری با نی�������ز 
این ک��ه  لباس ه��ای ف��رم جدی��د بی��������ان 
رس��می، اورژان��س در قالب  یونیفرم ه��ای 

و مردان��ه و متناس��ب ب��ا فص��ول اداری و عملیات��ی، زنان��ه 
طراحی ش��ده  اس��ت، تصریح ک��رد: تمامی مختل��ف 

عملی��ات  متف��اوت ازجمل��ه جزئی��ات مختلف برای 
ب��رای  بالگ��������رد، اس��تف�����اده  عملی�������ات 
 ، ن��س ال ر تو آمبوالن��س و غی��ره در نظر مو
بیان ک��رد: برای هر فصل، گرفته شده است. وی 

هم��ان فصل طراحی ش��ده لب��اس فرم متناس��ب با 
ب��ه مرحل��ه تولید می رس��د و اس��ت ک��ه پ��س از تأیید 
آن ه��ا  از  اباغ می ش��ود. رئی��س اداره اس��تفاده 
پی��ش  اظه��ار اورژان����������س  کش��ور  بیمارس��تانی 

این ن��کات ازنظ��ر رن��گ، فرم و داش��ت: طراحان به تمامی 
استفاده توجه کردند. دکتر نوری مناس��ب ب��ودن ب��رای زمان 

همکاران در اورژان��س باید برای تصریح ک��رد: لباس های فرم 
و  اداری  و  عملی��ات  ب��رای فص��ول مختل��ف و ب��رای ش��رایط 

تکنس��ین های بیس��یک، اینترمتریک و پارامتریک ب��ا رنگ های مختلف 
طراحی ش��ود و به گونه ای مشخص شود که هر یک از افرادی که خدمات 
ارائ��ه می دهند، در چه رده عملیاتی قرار دارند. وی افزود: به عنوان مثال 
تی ش��رت، ب��رای لب��اس عملی��ات و لباس رس��می، ب��رای بخ��ش اداری 
پیش بینی و طراحی شده است. لباسی هم طراحی شده که آستین بلند و 
پیراهن اس��ت که کاربرد آن برای زمان عملیات در فصل زمس��تان است. 
رئی��س اداره اورژانس پیش بیمارس��تانی کش��ور با بی��ان این که جزئیاتی 
توس��ط طراح��ان مط��رح ش��د ک��ه ش��اید توس��ط هم��کاران اورژان��س 
پیش بینی نش��ده بود، خاطرنش��ان کرد: لباس ها ازنظر تناسب رنگ  و اثر 

رنگ  بر روی بیماران و تأثیر آن روی سایرین نیز بررسی شده اند.

احیای موفق دو بیمار توسط اورژانس 115 فسا
یوسف علیپوریان مدیر روابط عمومی اورژانس ۱۱5 فسا گفت: در نیمه اول آبان ماه 9۴ با تاش تکنسین های باتجربه پایگاه های ششده و پلیس راه فسا در دو مأموریت جداگانه، دو بیمار پس از اقدامات 
مناسب و عملیات احیای موفق با عنایت خداوند متعال زندگی دوباره یافتند. علیپوریان افزود: آقایان گنج حیدری و کاظمی، تکنسین های پایگاه پلیس راه فسا– شیراز موفق شدند با اقدام مناسب، جوان 
۲۶ س��اله ای را که در اثر ضربات چاقو دچار نموتوراکس ش��ده بود از مرگ نجات داده و برای ادامه درمان به بیمارس��تان حضرت ولیعصر )عج( انتقال دادند. مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی فسا گفت: در مأموریت دیگر که توسط آقایان زنگنه و حق شناس، تکنسین های پایگاه ششده انجام شد، مرد ۶۰ ساله ای که دچار ایست قلبی- تنفسی شده بود بااقدام سریع و به موقع 

و احیای موفق زندگی دوباره یافت. وی اظهار داشت: طبق پیگیری های واحد کنترل کیفیت مرکز اورژانس ۱۱5 فسا، حال بیماران فوق رضایت بخش است.

صفحه  6
 خبری

مدیر حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان اصفه��ان گفت: در 
حادث��ه وا ژگونی یک دس��تگاه اتوبوس در مح��دوده پل خورزوق به 
اصفهان در س��اعت ۲ و ۳۰ دقیقه بامداد امروز نهم آبان ماه،  هفت 
تن از سرنش��ینان این اتوبوس مصدوم ش��دند. دکتر غفور راستین 

افزود: سه واحد امداد اورژانس پیش بیمارستانی به همراه شش
تکنس��ین ب��ه مح��ل حادثه اع��زام و مجروح��ان را به بیمارس��تان 
غرضی اصفهان منتقل کردند. مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
اس��تان اصفهان همچنین درباره یک تص��ادف زنجیره ای در بلوار 
دانش��گاه صنعت��ی اصفه��ان و برخ��ورد چندین خودرو ب��ا یکدیگر 
گفت: در این حادثه که ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح روز نهم آبان ماه 
روی داد ش��ش م��رد مصدوم ش��دند که به وس��یله دو واح��د امداد 
اورژانس پیش بیمارس��تانی به بیمارس��تان ش��هید اشرفی خمینی 

شهر منتقل شدند.

کارش��ناس س��تاد هدایت عملیات بحران دانش��کده علوم پزشکی 
نیش��ابور از کشته شدن ۲ نفر بر اثر تصادف جرثقیل با سواری خبر 
داد. مصطفی افش��ار نی��ک درگفتگو با خبر ن��گار وب دا گفت : در 
ساعت ۱۳ روز یکشنبه ۱۳9۴/8/۱۰ تماس مردم با اورژانس ۱۱5 
حاکی از تصادف یک دستگاه پراید با چرثقیل در کمر بندی جاده 
نیش��ابور به مش��هدبود. وی افزود: پس از تماس س��ریعا آمبوالنس 
پایگاه ۱۷ ش��هریور)یک شهری( به محل اعزام شد و تکنسین های 
اورژانس ۱۱5 پس از رس��یدن به صحنه مصدوم سوم حادثه را پس 
از انجام اقدامات اولیه)پانس��مان ، کنت��رل خونریزی ، اتل بندی و 

...( به بیمارستان ۲۲ بهمن منتقل کردند.

افش��ارنیک در پایان به همش��هریان محترم توصیه نمود در شرایط 
نامساعد جوی با سرعت مطمئنه حرکت نمایند.

ج��واد باذلی رئیس اورژانس ۱۱5گناباد گفت: در تاریخ ۱8 آبان ماه 
۱۳9۴ به دنبال مراجعه حضوری بیماری ۴5 ساله به پایگاه اورژانس، 
که دچار کبودی چهره ش��ده و تنفس مؤثری نداشت، سریعا پرسنل 
عملیاتی حاضر در پایگاه اورژانس اقدام به مانور باز کردن راه هوایی 
می کنند، که در حین انجام عملیات بیمار دچار ایست تنفسی کامل 
می شود. ولی با تاش تکنسین های اورژانس ۱۱5 این مانور ادامه و 
انس��داد برط��رف ش��ده و بع��د از خواباندن بیم��ار به پهل��وی چپ و 
اکسیژن درمانی وضعیت تنفس��ی به حالت اولیه برمی گردد و بیمار 
بهبود و به هوش��یاری کامل می رس��د. در پایان فرد مذکور با تش��کر 
فراوان از پرسنل به خاطر نجات جانش گریه شوق کرده و گفت مرگ 
را ب��رای چند لحظ��ه تجربه ک��ردم. وی ب��ا رضایت کام��ل به آغوش 
خانواده خود بازگش��ت. گفتنی است همکاران حاضر در این صحنه 

آقایان جعفر کامرانی و مجتبی عباسی بودند.

به گزارش مس��ئول اورژانس ۱۱5 شهرستان کنگان در اثر برخورد 
یک دس��تگاه کشنده تریلی و یک دستگاه سواری در محور عسلویه  
ب��ه کنگان ۴ نفر مصدوم و راهی بیمارس��تان ش��دند. هادی صادق 
ضمن اعام خبر گفت: در تاریخ نوزده آبان ماه سال جاری تصادف 
ذکر رخ داده که عاوه بر اعزام تیم عملیاتی مستقر در پایگاه جاده 
ای س��یراف ، نیروهای پایگاه ش��هری کنگان نی��ز فراخوان واعزام 
ش��دند. این حادثه ۴ مصدوم داش��ت که مصدومان نیازمند انتقال 
س��ریع بودند.  صادق اضافه کرد: ۳ نفر از مصدومین به بیمارستان 
امام خمینی)ره( کنگان و ۱ نفر نیز بهه بیمارس��تان نبی اکرم)ص( 
منطقه ویژه منتقل ش��دند. الزم به ذکر است که آقایان: سید جواد 
حس��ینی ، عل��ی محرمی ، حس��ین دریان��ورد و س��جاد رمضانی از 
اعض��ای تی��م عملیات��ی اورژان��س ۱۱5 در این ماموریت س��نگین 

بودند.

بوشهرگنابادنیشابور اصفهان

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
اس��تان چهارمحال بختیاری از تکمیل کار دوخت 
لباس فرم پرس��نل اورژانس زمینی و هوایی کشور 
خب��ر داد. فرامرز ش��اهین در گفت وگو با خبرنگار 
یک.یک.پن��ج در م��ورد آخری��ن وضعی��ت دوخت 
لباس فرم جدید پرس��نل اورژانس کش��ور، اظهار 
داشت: در حال حاضر کار دوخت جلیقه ها، مانتو، 
ش��لوارها و کت وش��لوار ب��ه اتم��ام رس��یده و فقط 
کارهای تکمیلی مثل چاپ آرم ها باقی مانده است. 
وی بابیان این که کار دوخت ش��لوراهای پرس��نل 
اورژان��س موت��وری به دلی��ل تأمین نش��دن الیاف 
ضدضرب��ه هن��وز به پایان نرس��یده اس��ت، افزود: 
بیش��تر لباس های فرم پرس��نل اورژانس زمینی و 
هوایی تکمیل و دوخته شده و فقط ریزه کاری های 
روی لباس ه��ا باقی مان��ده اس��ت. رئی��س مرک��ز 
مدیری��ت ح��وادث و فوریت های پزش��کی اس��تان 

چهارمحال بختیاری در مورد جنس لباس فرم های 
جدید پرس��نل اورژانس گف��ت: جنس لباس های 
جدی��د بالباس ه��ای فعل��ی متفاوت اس��ت و همه 
لباس ه��ا مق��اوم در براب��ر آب هس��تند و نوارهای 
ش��برنگ در آن به کاررفت��ه اس��ت. وی با اش��اره به 
کاره��ای مطالعات��ی و تحقیقاتی زی��ادی که برای 
دوخ��ت اس��تاندارد ای��ن لباس ها از مهرماه س��ال 
گذش��ته انجام شده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: در 
طراحی لباس های جدید، همه آسیب های قبلی 
برطرف شده و جنس لباس ها به گونه ای است که 
ب��رای حف��ظ آراس��تگی ش��خص، کمت��ر چروک 
می شود. شاهین عنوان کرد: در لباس فرم جدید، 
دوخت ش��لوارها به گونه ای اس��ت ک��ه برای حمل 
ل��وازم موردنی��از، جیب ه��ای مختلف��ی ب��رای آن 
طراحی ش��ده اس��ت و جلیقه ها نیز ب��رای راحتی 
پرس��نل، نازک و سبک هستند. وی در مورد رنگ 

لباس های جدید با تأکید بر اس��تفاده از رنگ های 
ایرانی در این لباس ها گفت: در طراحی لباس ها از 
رنگ آبی، نارنجی، سفید و زرد استفاده شده است 
و رن��گ فی��روزه ای و الج��وردی که هوی��ت ایرانی 
دارند، از رنگ های اصلی استفاده شده در طراحی 
لباس های جدید هس��تند. رئی��س مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزش��کی استان چهارمحال 
بختی��اری تصریح ک��رد: رنگ  لباس ه��ای جدید، 
درج��ه  و رتبه بندی اف��راد مختل��ف در اورژانس را 
مش��خص می کند و عاوه بر آن بیم��ار نیز با تنوع 
رنگ در لباس فرم پرسنل اورژانس مواجه می شود. 
وی با اش��اره به تفاوت لب��اس  فرم خانم ها با آقایان 
گفت: طراحی ویژه برای لباس فرم خانم ها در نظر 
گرفته ش��ده و ضم��ن رعایت هماهنگی، س��طوح 
رنگ��ی لباس ه��ای بانوان بیش��تر از لب��اس آقایان 
اس��ت. ش��اهین بابیان این که مش��کل سایزبندی 

لباس های فعلی در طراحی جدید برطرف ش��ده 
است، عنوان کرد: سایزبندی لباس فعلی با توجه 
به سایزهای خارجی بود اما سایز لباس فرم جدید 
ب��ر اس��اس تی��پ فیزیک��ی م��ردم ای��ران درنظ��ر 
گرفته شده است. وی با تأکید بر اینکه در طراحی 
لباس جدید، زیبای��ی، دوام، کارایی، حفظ هویت 
ایرانی و اس��امی رعایت ش��ده اس��ت، بیان کرد: 
لباس جدید متناس��ب با تخصص های مختلف در 
اورژانس طراحی شده و جنس لباس های اورژانس 
موت��وری، زمین��ی، هوای��ی و دریای��ی ب��ا یکدیگر 
متف��اوت اس��ت.رئیس مرک��ز مدیریت ح��وادث و 
فوریت های پزشکی اس��تان چهارمحال بختیاری 
اف��زود: لباس های جدید طوری طراحی ش��ده که 
برخی الیه های آن متناس��ب با فص��ول قابل جدا 

شدن است.

گزارش

خبرنگار یک.یک.پنج

گزارش

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال بختیاری:  

لباس فرم جدیدکارکنان  اورژانس 115 در حال تکمیل است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              لزوم یکسان سازی لباس فرم اورژانس پیش بیمارستانی

روابط عمومی اورژانس ۱۱5 مازندران- زکریا اشک پور
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کاهش 6 درصدی کشته های 
ح�وادث ترافیک�ی در س�ال 

93 در مقایسه با سال 92
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ح��ال حاض��ر تصادف��ات ترافیک��ی ی��ک چال��ش در س��طح 
بین الملل��ی اس��ت. ای��ن حوادث، س��الیانه باعث کش��ته ش��دن 
تعداد زیادی از انس��ان ها می ش��ود و هزینه های بسیار باالیی را 
ب��رای دولت و جامعه به جا می گذارد. بر اس��اس آخرین گزارش 
 Second global Status report( بین الملل��ی ایمن��ی راه ه��ا
on road Safety( که در س��ال ۲۰۱۳ به چاپ رس��یده اس��ت، 
س��الیانه ۱.۲۴۰.۰۰۰ نفر در اثر حوادث ترافیکی در سراس��ر 
جهان، جان خود را از دس��ت می دهن��د و ۲۰ تا 5۰ میلیون نفر 
مج��روح ی��ا معل��ول می ش��وند. ح��وادث ترافیک��ی در کش��ور ما 
نخس��تین علت بار بیماری ها و س��ومین عل��ت مرگ ومیر پس از 
س��کته قلبی و س��کته مغزی اس��ت. همین امر سبب شده است 
ک��ه س��رمایه گذاری جه��ت ایمن��ی راه و تعیی��ن سیاس��ت ها و 
برنام��ه  اولوی��ت  در  زمین��ه  ای��ن  در  درس��ت  خط مش��ی های 

دس��تگاه های متول��ی کاه��ش ح��وادث ترافیک��ی ق��رار گی��رد. 

در ای��ن زمین��ه بای��د ای��ن نکت��ه را مدنظر ق��رارداد ک��ه حوادث 
ترافیک��ی و عوارض آن یک مش��کل چندوجهی اس��ت و تنها در 
صورتی خواهیم توانس��ت عوارض ناش��ی از حوادث ترافیکی را 
کاهش دهیم که تمامی دس��تگاه های مرتبط به صورت جدی در 
ای��ن زمین��ه اق��دام نماین��د. تع��داد متوفی��ان ناش��ی از حوادث 
ترافیکی کش��ور در س��ال 9۳ بالغ بر ۱۶۰۰۰ نفر بوده اس��ت که 
این رقم در مقایس��ه با س��ال 9۲، نزدیک به ۶% کاهش را نشان 
می ده��د. این ام��ر مرهون تاش تمامی س��ازمان ها و سیس��تم 
خدم��ات فوریت ه��ای پزش��کی کش��ور اس��ت. مرک��ز مدیری��ت 
حوادث و فوریت های پزش��کی کش��ور با ۲۲۲۳ پای��گاه زمینی، 
هوای��ی، دریای��ی و موتوری، ۱8 فرون��د بالگ��رد، بالغ بر ۴۰۰۰ 
دس��تگاه آمبوالنس زمین��ی، 5۰ دس��تگاه موتورآمبوالنس، 5۷ 
دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس و ۱8۰۰۰ نیروی انسانی تخصصی 
و آموزش دی��ده فوریت ه��ای پزش��کی، آماده خدمت رس��انی به 

مردم عزیز کش��ور در اقصی نقاط این مرزوبوم اس��ت. 

همچنی��ن این مرک��ز در مجمعی تحت عنوان کمیس��یون ایمنی 
راه ه��ای کش��ور ب��ه ریاس��ت وزی��ر محت��رم راه و شهرس��ازی، با 
تدوین اس��تراتژی ایمنی راه های کش��ور، اقدام ب��ه تهیه برنامه 
بلندمدت جهت بهبود ارائه خدمات در حوزه بهداش��ت و درمان 
ب��ه مصدومین و آس��یب دیدگان ح��وادث ترافیک��ی در داخل و 
خ��ارج از ش��هرها نموده اس��ت. از مهم تری��ن برنامه هایی که در 
مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و فوریت ه��ای پزش��کی جه��ت ارتقاء 
خدم��ات فوریتی پزش��کی و افزایش س��طح دسترس��ی مردم به 
ای��ن دس��ته از خدمات، پیگیری می ش��ود، توس��عه و گس��ترش 
اورژان��س هوای��ی، توس��عه کم��ی و کیف��ی اورژان��س زمین��ی و 
همچنین توانمندس��ازی پرس��نل عملیاتی سیس��تم فوریت های 
پزش��کی اس��ت. امید اس��ت با سیاس��ت ها و اقدام��ات پیش رو 
بت��وان تع��داد تلفات ناش��ی از ح��وادث ترافیکی را تا ده س��ال 

آینده به صورت چش��مگیری کاهش داد.

حضور فعال اورژانس 115 در مانور فرضی هنگ نیروی انتظامی الرستان
صب��ح روز چهارش��نبه مورخه شش��م آبان ماه 9۴، مانور بمباران فرضی در منطقه هنگ نیروی انتظامی الرس��تان اجرا ش��د. به گ��زارش روابط عمومی مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی الرس��تان، در این مانور که به مناس��بت هفته پدافند غیرعامل برگزارش��ده بود، در قسمتی از ساختمان هنگ نیروی 
انتظام��ی بمب��اران فرضی حادث ش��ده و در پی آن تخریب س��اختمان صورت گرفته بود که بنا به س��ناریوی مانور با مرکز اورژانس ۱۱5 و آتش نش��انی تماس 
گرفته ش��ده و نیروهای امدادی به محل اعزام ش��دند. به دنبال وقوع حادثه فرضی، مصدومین به کمک آتش نشانی از محل آوار خارج و توسط اورژانس ۱۱5 

اقدامات درمانی الزم صورت گرفته و به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

صفحه   7
 خبری

رئیس مرک��ز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی کهگیلویه و 
بویراحمد از کشته و مجروح شدن ۱5 نفر در اثر برخورد اتوبوس با 
کامی��ون در ج��اده کمربندی یاس��وج خب��ر داد. به گ��زارش روابط 
عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان، جال 
پوران فرد به تشریح جزئیات این حادثه پرداخت و گفت: در ساعت 
۲:۳9 بام��داد پنج ش��نبه ۱۴ آب��ان م��اه 9۴ یک دس��تگاه اتوبوس 
مس��افری ک��ه از عس��لویه به ط��رف اصفه��ان درحرکت ب��ود با یک 
دس��تگاه کامیون در کمربندی یاس��وج نزدیک روستای چنارستان 
تصادف کرد که بافاصله ۷ دس��تگاه آمبوالنس اورژانس ش��هری و 

جاده ای به محل حادثه اعزام شدند.
پ��وران فرد گفت: ۱۰ مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات 
اولیه درمانی توسط نیروهای امدادی اورژانس ۱۱5 به بیمارستان 

شهید بهشتی یاسوج منتقل شدند.

به مناس��بت هفت��ه یادمان قربانیان ح��وادث ترافیکی مانور » روز 
ب��دون حادث��ه ترافیک��ی « در زنجان برگزار ش��د. قائم مق��ام مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی استان زنجان در این مانور 
که در دومین روز از هفته یادمان قربانیان حوادث ترافیکی)۲9-۲۳ 
آب��ان( برگزار ش��د از پوش��ش کامل جاده های اس��تان خب��ر داد و 
افزود: مرکز فوریت های پزشکی زنجان با ۴۳ پایگاه شهری و جاده 
ای آماده خدمات رسانی در سوانح ترافیکی و تصادفات می باشد. 
امیر حس��ین ایلیای��ی نقش آم��وزش در کاهش س��وانح ترافیکی و 
تلفات را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: اورژانس زنجان با اجرای 
برنامه های آموزش همگانی به گروه های پرخطر سعی در افزایش 
آگاه��ی و ایمنی عمومی کرده اس��ت. در این مراس��م به مناس��بت 
گرامیداش��ت هفته قربانیان سوانح رانندگی با اهدای شاخه گل به 

شکل نمادین به قربانیان حوادث رانندگی ادای احترام شد.

توان علمی و عملی تکنس��ین های اورژانس باید سرلوحه کار باشد. رئیس 
مرک��ز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی آذربایجان ش��رقی در اولین 
جلس��ه آموزش دوره PHTlS گفت: اموزش این دوره ها در کارگاه هایی با 
اس��تاندارد بین المللی انجام می ش��ود و پس از پایان دوره گواهینامه بین 
المللی ارائه خواهد ش��د. دکتر رجائی مورخه نوزده آب��ان ماه 9۴ در جمع 
تکنسین های اعزامی از استان های زنجان,ساوه, تهران و کاشان گفت: نیاز 
است به دانش روز در امر امدادرسانی واقف باشیم و تکنسین های زبده ای را 
تربیت کنیم تا بتوانیم خدمتگزار مردم باشیم. وی گفت: دوره حمایت های 
پایه تروما در پیش بیمارس��تانی یک طرح ملی اس��ت ک��ه به مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزش��کی آذربایجان ش��رقی واگذار ش��ده و ما نیز در 
تاشیم به نحو احسن برگزار شود. دکتر رجائی افزود: ۴5۰ تن از کارشناسان 
منتخب فوریت های پزشکی کشور در این دوره حضور خواهند داشت تا پس 

از اخذ گواهینامه، دیگر همکاران استان های خود را آموزش دهند.

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی مرکز مدیریت ح��وادث و فوریت ها ی 
پزش��کی بندرعباس : در روز پنجشنبه ۲8 آبان 9۴ کارگاه آموزش 
ارزیاب " س��نجش ایمنی بیمارس��تان در بایا" ب��ا حضور  مدیران ، 
دبیران کمیته بحران و مس��ئول س��اختمان بیمارس��تان های شهر 
بندرعباس در س��الن آموزش مرکز مدیری��ت حوادث و فوریت های 

پزشکی بندرعباس برگزار شد.
ای��ن کارگاه ب��ا هدف آم��وزش و بررس��ی افزایش ضری��ب ایمنی 
بیمارس��تان ها به منظور پاسخ در بحران ها و حوادث غیر مترقبه و 
در راس��تای سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
برگ��زار ش��ده و مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و فوری��ت ها ی پزش��کی 
هرمزگان با همکاری دفتر فنی دانش��گاه علوم پزش��کی هرمزگان 

اقدام به برگزاری این کارگاه کرده است.

بندرعباستبریززنجانیاسوج

یادداشت

آنیتا رضائی تهرانی
کارشناس معاونت فنی مرکز اورژانس کشور

طرح رتبه بندی پرسنل اورژانس، یکی از مواردی 
اس��ت که در تمامی اورژانس های کاسیک دنیا 
انجام می شود و اورژانس پیش بیمارستانی کشور 
نیز چن��دی پیش، خبر از اج��رای این طرح داد. 
برای پرس��ش از چندوچون اج��رای این طرح به 
س��راغ حس��ن ن��وری س��اری، متخص��ص ط��ب 
اورژانس و رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی 
کش��ور رفتیم.وی در نخس��تین گام، به بیان علل 
اج��رای ای��ن ط��رح پرداخ��ت و گفت: ب��ه دلیل 
ماهیت کار اورژانس و ش��باهتش ب��ه کار نظامی 
الزم است که رتبه بندی در میان پرسنل اورژانس 
انجام شود، چراکه حتی اگر یک گروه دو نفره نیز 
ب��ه بالی��ن بیم��ار برون��د، نیاز اس��ت که ی��ک نفر 
مس��ئولیت کار را برعه��ده بگیرد.ارتق��ا وضعیت 
علم��ی و مهارت��ی تکنس��ین های اورژانس دلیل 
دیگ��ری اس��ت ک��ه رئی��س اداره اورژان��س پیش 
بیمارس��تانی مط��رح می کند. وی معتقد اس��ت 
زمان��ی ک��ه اف��راد ب��ا آموزش های مختل��ف نظیر 
لیس��انس ات��اق عمل ی��ا پرس��تار وارد فیلد پیش 
بیمارس��تانی می ش��وند، آموزش ه��ای الزم را در 
دانش��گاه ندیده اند که البته این امر در همه دنیا 
رخ می ده��د. ن��وری س��اری ب��ا توج��ه ب��ه اینکه 
پیش ازای��ن، رتبه بن��دی اداری در میان پرس��نل 
ک��ردن  متناس��ب  از  داش��ته،  وج��ود  اورژان��س 

رتبه بن��دی عملیاتی ب��ا رتبه بندی اداری س��خن 
گف��ت. وی گف��ت: درصورتی ک��ه اه��داف طرح، 
کامل اجرا شود، ممکن است رتبه های عملیاتی، 
جایگزین رتبه های اداری ش��وند. این امر یکی از 
چالش ه��ای اجرای طرح اس��ت، به همین دلیل 
به تمامی پرس��نل اورژانس، اطمینان می دهد که 
در حال حاضر رتبه های اداری در جای خود قرار 
دارن��د و رتبه ه��ای عملیات��ی نی��ز در ج��ای خود 
طراحی خواهند شد. عاوه بر آن وی به پرسنلی 
که رتبه بندی آن ها براس��اس طرح اداری صورت 
گرفته، اطمین��ان می دهد، درصورتی که تصمیم 
به تلفیق گرفته شود، فرصت و بستر مناسب برای 
افزای��ش دانش و مهارت این افراد فراهم گردد تا 
در رتبه بن��دی عملیاتی نیز ش��رکت کنند. نوری 
ساری از انجام مطالعات بین المللی و اصرار برای 
اج��رای ط��رح رتبه بندی خب��ر داد و گف��ت: این 
ط��رح به عنوان یک��ی از بخش های ط��رح تحول 
س��امت تصویب ش��ده و بودج��ه موردنی��از برای 
آم��وزش و اج��رای آن نی��ز از مح��ل ط��رح تحول 

سامت تامین می شود.
براس��اس گفته های رئی��س اداره اورژانس پیش 

بیمارس��تانی، روش اجرای طرح به گونه ای است 
که ابت��دا 5۲۷ نفر از پرس��نل اورژان��س با کمک 
دانش��گاه ها انتخ��اب می ش��وند و آموزش ه��ای 
حرف��ه ای در این زمین��ه به آن ها داده می ش��ود، 
پس ازآن این افراد برای آموزش به 5۷ دانش��گاه 
سراس��ر کش��ور اعزام می ش��وند. نوری ساری در 
می گوی��د:  چنی��ن  ط��رح  تش��ریح  ادام��ه 
گواهینامه های��ی ک��ه ب��ه اف��راد اعطا می ش��ود، 
براس��اس اس��تانداردهای تعیین ش��ده از س��وی 
اورژان��س کش��ور اس��ت و اف��راد ب��ا ش��رکت در 
دوره های آموزشی و آزمون پایان دوره در 5 سطح 
مقدماتی، پایه، ارش��د، خب��ره و عالی رتبه بندی 
می ش��وند. حمایت از تکنس��ین های اورژانس در 
مقابل پزش��کی قانونی از دیگر مزایای این طرح 
است. مشخص شدن جایگاه علمی تکنسین های 
اورژانس و اصاح نگرش��ی که درباره کم اهمیت 
بودن کار اورژانس مطرح می شود از دیگر مزایایی 
اس��ت که ای��ن متخصص ط��ب اورژان��س مطرح 
می کند. رف��ع تبعیض میان نیروهای ش��رکتی و 
رسمی و تأثیر بر دریافت کارانه نیز از دیگر مزایای 
این طرح اس��ت. پیش از اجرای ط��رح، دریافت 

کارانه براس��اس تع��داد فوریت های انجام ش��ده، 
صورت می گیرد اما با اجرای طرح، بسته به رتبه، 
میزان دریافت کارانه نیز بیش��تر می ش��ود. یکی 
دیگ��ر از مزایای این ط��رح حذف عنصر رابطه در 
ارتق��ا تکنس��ین های اورژان��س اس��ت. وی زمان 
اجرای طرح را نیمه اول س��ال 95 عنوان کرد اما 
تأکی��د کرد که ش��روع تربی��ت مربی از س��ال 9۴ 
اس��ت. یکی دیگر از مواردی که هم زمان با طرح 
رتبه بن��دی انجام می ش��ود طرح لباس براس��اس 
رتبه بندی است که مراحل اولیه آن تصویب شده و 
اج��رای آن من��وط به تأیید نهایی اس��ت. به گفته 
رئی��س اداره اورژان��س پی��ش بیمارس��تانی، در 
طراح��ی لب��اس از طرح ه��ای اس��تاندارد دنی��ا 
استفاده ش��ده و لباس ها نش��انگر پایه و رتبه فرد 

است.

مدی��ر رواب��ط عموم��ی اورژان��س ۱۱5 آذربایجان 
ش��رقی گف��ت: کیفی��ت آمبوالنس ه��ای فعل��ی، 
جوابگوی نیازهای درمانی ساکنان این استان در 
حبی��ب  نیس��ت.  یخبن��دان  و  س��رما  فص��ل 
حس��ینقلی زاده در گفت وگو با خبرنگار یک.یک.
پن��چ با بیان اینک��ه کیفی��ت آمبوالنس های فعلی 
جوابگ��وی نیازه��ای درمانی س��اکنان آذربایجان 
ش��رقی در فصل س��رما و یخبندان نیس��ت اظهار 
داش��ت: این آمبوالنس ها برای ش��رایط س��خت و 
بحرانی جاده ای در فصل سرما و یخبندان مناسب 
نیس��تند. وی ب��ا اش��اره به ش��رایط جوی اس��تان 
آذربایجان شرقی، خاطرنشان کرد: هنگام بارش 
برف و یخبندان، داش��تن آمبوالنس های مجهز و 
قاب��ل ت��ردد در جاده های برف گیر در این اس��تان 
بسیار ضروری است؛ زیرا در آمبوالنس های فعلی، 
امکان بس��تن زنجیر چ��رخ وجود ن��دارد و همین 
مسأله س��بب کندی تردد، اعتراض بیمار و همراه 
بیمار می شود. مدیر روابط عمومی اورژانس استان 
آذربایج��ان ش��رقی بابیان این ک��ه آمبوالنس های 
فعلی امکان مانور در جاده های کوهستانی ندارند، 
گف��ت: جاده ه��ای ای��ن اس��تان، بیش��تر حال��ت 
س��رباالیی و س��رازیری دارند که ای��ن امر در فصل 
سرما کنترل خودرو را دشوار می کند.  نامناسب و 

صعب العب��ور ب��ودن جاده های روس��تایی از دیگر 
مش��کات خدمات رس��انی به بیماران آن مناطق 
اس��ت. در فصل س��رما و یخبندان در برخی موارد 
برای خدمات دهی به بیماران مناطق روستایی از 
ماش��ین های اداره راه و شهرس��ازی یا هال احمر 
اس��تفاده می ش��ود. حس��ینقلی زاده اظهار کرد: 

برخی پایگاه های اورژانس استان، در هنگام بارش 
س��نگین برف به حال��ت تعطیل��ی درمی آیند زیرا 
امکان تردد برای آن ها وجود ندارد. نامناسب بودن 
لباس پرسنل اورژانس از دیگر مشکات آن ها، در 
فصل سرما و یخبندان است. کفش و لباس فعلی 
پرس��نل اورژانس این استان، مناسب هوای برفی 

نیست و باید لباسی که مناسب شرایط آب و هوایی 
این اس��تان است برای تکنسین اورژانس طراحی 
ش��ود. مدی��ر رواب��ط عموم��ی اورژان��س اس��تان 
آذربایجان شرقی با تأکید بر این که در فصل سرما و 
یخبندان، گرم نگه داش��تن پای��گاه اورژانس برای 
جلوگی��ری از س��رماخوردگی تکنس��ین ها، امری 
ض��روری اس��ت تصری��ح ک��رد: آمبوالنس ه��ای 
اورژان��س قبل از حرکت باید گرم ش��وند تا فضای 
داخلی خودرو، برای حمل بیمار مناسب باشد. در 
فصل سرما و یخبندان، تعداد مصدومانی که براثر 
لغزنده بودن پیاده روها و جاده ها آس��یب دیده اند، 
بیشتر است. در هنگام بارش برف به دلیل کندی 
تردد، نامناسب بودن برخی جاده ها و نبود امکانات 
الزم، خدمات رسانی باکمی تأخیر روبه رو می شود. 
این امر، س��بب اعتراض م��ردم و ایجاد درگیری و 
جن��گ روانی ب��رای پرس��نل اورژانس می ش��ود. 
حسینقلی زاده بابیان این که در استان آذربایجان 
ش��رقی، 9۳ پای��گاه ثاب��ت اورژانس وج��ود دارد، 
گف��ت: از این تعداد، ح��دود ۲۰ پایگاه در منطقه 
کوهس��تانی اس��ت که ای��ن پایگاه ها ب��رای اعزام 
مطمئن و ایمن بیماران در فصل سرما و یخبندان 

به امکانات پیشرفته تری نیاز دارند.

در گفت وگو با رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی
تعیی�ن جای�گاه اصل�ی تکنس�ین های اورژانس با 

اجرای طرح رتبه بندی کارکنان
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مدیر روابط عمومی اورژانس 115 آذربایجان شرقی: 
کیفیت آمبوالنس های فعلی جوابگوی نیازهای درمانی در سرما و یخبندان نیست
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پدیده ازدیاد س��المندی، روندی است که در آینده 
جه��ان  سراس��ر  در  آن  نتای��ج  دور،  نه چن��دان 
خودنمایی خواه��د کرد. به گفت��ه صاحب نظران، 
کاه��ش موالی��د، افزای��ش ط��ول عم��ر و امی��د به 
زندگی، جریان های عمده ای اس��ت که این پدیده 
را ایجاد نموده اس��ت. این موض��وع آن جا اهمیت 
کش��ورهای  در  بدانی��م  ک��ه  می یاب��د  بیش��تری 
درحال توس��عه، ازجمل��ه کش��ور م��ا، تح��ول از یك 
جامع��ه جوان به جامعه پیر و س��الخورده در ۲ تا ۳ 
دهه آینده به وقوع خواهد پیوست که تطابق با این 
روند س��ریع تح��ول، نیازمند تغییرات اساس��ی در 
فرهنگ��ی،  بهداش��تی،  سیاس��ت گذاری های 
اجتماع��ی و اقتص��ادی اس��ت ت��ا ضم��ن غلب��ه بر 
مشکات ناش��ی از آن بتوان بس��تر مناسبی برای 

رشد، تعالی و سامت سالمندان ایجاد نمود.

بر اس��اس آمار موج��ود در س��ال ۱۳9۰، جمعیت 
س��المندان ای��ران 8/۲۶ درص��د ب��وده ک��ه ط��ی 
س��ال های ۱۳۴5 تا ۱۳9۰ جمعیت س��المندان ۴ 
برابر ش��ده اس��ت و در س��ال ۱۳9۰ به حدود ۶/۲ 
میلی��ون نف��ر رس��یده اس��ت. پیش بینی می ش��ود 
جمعیت سالمندان ایران در سال ۱۴۰۰ به ۱۱/۳ 
درصد و در س��ال ۱۴۳۰ به ۳۱ درصد جمعیت کل 
کشور برس��د. با افزایش سن بر تعداد بیماری های 
مزمن س��الیان آخر عمر افزوده می ش��ود که گرچه 
مستقیما کش��نده نیس��تند اما می توانند تهدیدی 
ب��رای کیفی��ت زندگ��ی اف��راد ب��وده و منج��ر ب��ه 

ناتوانی های زودرس و شدید شود.

در ای��ن میان  براس��اس آم��ار و ش��واهد، حدود ۲۰ 
پی��ش  اورژان��س  مأموریت ه��ای  کل  از  درص��د 
بیمارس��تانی به بیماران س��المند ۶5 س��ال به باال 
اختص��اص داش��ته اس��ت و همچنی��ن ح��دود ۲8 
درصد م��وارد اورژانس های داخل��ی مربوط به این 

گروه سنی بوده است.

امدادخواه��ی  ک��ه  دارد  وج��ود  احتم��ال  ای��ن 
سالمندان، موجب تش��ویش تکنسین فوریت های 
پزشکی ش��ود، زیرا ممکن است تظاهرات متداول 
اخت��االت پزش��کی در افراد مس��ن مش��ابه افراد 
جوان تر نباش��د و بدن یک فرد س��المند بسیاری از 
وضعیت ه��ای خطی��ر پزش��کی را نش��ان نده��د. 

همچنین مراقبت های اورژانس پیش بیمارستانی 
ازنظر فیزیکی و روانی برای سالمندان، استرس زا 
و ناراحت کننده اس��ت. بس��یاری از سالمندان، در 
این وضعیت به طور ناامیدانه ای سعی در نگهداری 

استقال و کنترل زندگی خود دارند.

علم��ی  انجمن ه��ای  راس��تا  همی��ن  در 
بین المللی)نظیر انجمن س��المندان آمریکا( کلمه 
اختصاری " الم��اس gEmS " را در نظر گرفته اند 
که به تکنس��ین فوریت ه��ای پزش��کی در یادآوری 
ن��کات اصل��ی مرب��وط به بیم��اران س��المند کمک 
می کند. الماس gEmS طراحی ش��ده است تا در 
مرحله پیش بیمارس��تانی به تکنسین فوریت های 
پزش��کی در ارزیابی و درمان سالمند کمک نماید. 
الم��اس  اختص��اری"  کلم��ه  ح��روف  از  هرک��دام 

gEmS " معرف یک وضعیت/خدمت است: 

geriatric Patients :g حرف

 مربوط به الماس gEmS خاطرنش��ان می س��ازد، 
بیمار، یک سالمند اس��ت و روند فکری EmT این 
احتمال را مطرح می کند که مشکل، مرتبط با یک 

بیمار مسن است. 

Environmental assessment :E حرف

 ارزیابی محیط را خاطرنش��ان می سازد. ارزیابی با 
 BSi ایمن��ی صحنه و جداس��ازی ترش��حات ب��دن
ش��روع می ش��ود. چنانچ��ه صحن��ه ایمن نباش��د و 
هنگام راه رفتن روی قالیچه، کف اتاق لیز بخورید، 
آی��ا ای��ن مس��أله را متذک��ر می ش��وید و ی��ا وانمود 
می کنید که اتفاقی نیفتاده است؟ ارزیابی محیط، 
ش��ما را در ارتب��اط ب��ا وضعی��ت بیم��ار راهنمای��ی 
می کن��د. عوامل مؤث��ر بر وضعیت بیمار مس��تقیما 

مربوط به ش��رایطی هس��تند که در محیط زندگی 
وی وجود دارد. پرسنل پیش بیمارستانی می تواند 
با ی��ادآوری تغیی��رات احتمال��ی بالق��وه خطرناک 
ضمن ارزیابی منزل تأثیر عمیقی بر بیمار بگذارد. 
مداخات پیش��گیری کننده در ارتب��اط با بیماران 
مسن شامل مشاهده محیط منزل جهت اطمینان 
از ایمن��ی م��وارد مش��مول آن، آگاه ک��ردن جهت 
پیشگیری از افتادن و سقوط از بلندی و در صورت 
ل��زوم ارجاع ب��ه واحد مددکاری اس��ت. اق��دام به 
مراقبت های پیش��گیرانه جهت افراد سالمندی که 
آگاه��ی دقیق��ی از محیط اط��راف خ��ود ندارند یا 
ممک��ن اس��ت زمان��ی ک��ه خط��ری وج��ود دارد، 
واقع بین نباش��ند، بس��یار مهم است. پرسنل پیش 
بیمارستانی در زمان حضور در منزل بیمار سالمند 
در بهترین موقعیت قرار دارد، زیرا نه تنها می تواند 

س��ریع ب��ه بیم��ار کم��ک نمای��د، بلک��ه می توان��د 
مراک��ز  س��ایر  اختی��ار  در  را  باارزش��ی  اطاع��ات 
اجتماعی و مراقبت بهداش��تی قرار دهد. اغلب با 
ب��روز  از  می ت��وان  س��اده  مراقبت ه��ای  رعای��ت 
آس��یب های بعدی افراد مس��ن، انجام درمان های 
پزشکی گران قیمت و وقوع مرگ پیشگیری نمود.

medical assessment : m حرف

مرب��وط به الماس gEmS یادآور ارزیابی پزش��کی 
است. بیماران مسن ممکن است دچار مشکات و 
ب��ا  اخت��االت متع��دد پزش��کی و تح��ت درم��ان 
داروهای مختلف، نس��خه ش��ده و گیاهی باش��ند. 
گرفتن ش��رح حال پزش��کی در افراد مسن، رکنی 

اساسی است. 

Social assessment :S حرف

 مربوط به الماس gEmS یادآور ارزیابی اجتماعی 
اجتماع��ی  مؤسس��ات  حاض��ر  ح��ال  در  اس��ت. 
اف��راد س��المند  ب��ه  متع��ددی، عه��ده دار کم��ک 
می باشند، نظیر سازمان بهزیستی، کمیته امداد، 
اداره س��المندان وزارت بهداشت و .... بسیاری از 
مؤسس��ات می توانند به افراد مس��ن جامعه کمک 
نماین��د اما باید آن ها را از نیاز به ارائه خدماتش��ان 
آگاه کرد. ممکن اس��ت افراد مس��ن فک��ر کنند که 
این مؤسس��ات برای کمک به س��ایر م��ردم یا افراد 
تهیدست ایجادشده اند. همچنین بسیاری از افراد 
مس��ن به ح��دی مغرور هس��تند که مایل نیس��تند 
کسی به آن ها کمک نماید یا نمی خواهند دیگران 
بدانند ک��ه آن ها به کم��ک احتیاج دارن��د. بعضی 
اف��راد مس��ن نس��بت ب��ه مس��ائل مال��ی، بس��یار 
باماحظ��ه هس��تند و معتقدن��د ک��ه هیچ چی��زی 
رایگان نیس��ت یا کمک های این مؤسس��ات، جنبه 
اخاذی دارد. س��عی کنید بروش��ورهای اطاعاتی 
بعضی از این مؤسسات را که در حوزه فعالیت شما 
هس��تند، ب��رای اف��راد مس��ن جم��ع آوری نمایید. 
چنانچه هم��راه خود چنین بروش��ورهایی دارید و 
فک��ر می کنید که ش��خصی به آن ه��ا احتیاج دارد، 
می توانی��د اطاع��ات باارزش��ی را در اختیار آن ها 
ق��رار دهید. به ط��ور یقی��ن ارتقاء دان��ش و مهارت 
پرسنل پیش بیمارستانی درزمینه بیماران سالمند 
می تواند به کمک صحیح تر، دقیق تر و س��ریع تر به 
این بیم��اران بیانجامد. این موضوع، باعث کاهش 
میزان مرگ ومیر، معلولیت های ناشی از بیماری ها 

و افزایش اعتماد مردم به این سیستم می شود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی استان یزد:

اورژانــس یزد  پایگاه هــای  تمامــی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحت پوشش اینترنت قرار گرفت

رئی��س مرک��ز ح��وادث و فوریت ه��ای پزش��کی 
اس��تان یزد از اتصال تمام پایگاه ه��ای اورژانس 
ی��زد ب��ه اینترن��ت خب��ر داد. احم��د دهق��ان در 
گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار یک.یک.پن��ج از اتصال 
پایگاه ه��ای اورژانس یزد به اینترن��ت خبر داد و 
اظه��ار کرد: هم��ه این پایگاه ها از طریق ش��بکه 
داخل��ی ب��ه مرک��ز اورژانس اس��تان ی��زد متصل 
ش��دند. وی با اش��اره ب��ه وجود ۴۲ پای��گاه ثابت 
اورژانس، در استان یزد خاطرنشان کرد: از این 
تع��داد، ۳۰ پایگاه به اینترانت )ش��بکه داخلی( 
متصل هس��تند و تجهی��زات ۱۲ پایگاه دیگر نیز 
نصب ش��ده اس��ت ولی ب��ه دلیل مش��کاتی در 
اداره مخاب��رات هن��وز ب��ه ش��بکه داخلی وصل 
و  ح��وادث  مدیری��ت  مرک��ز  مدی��ر  نش��ده اند. 
فوریت ه��ای پزش��کی اس��تان یزد با بی��ان اینکه 
اس��تان یزد، نخس��تین اس��تان در سراسر کشور 
اس��ت که تمام پایگاه های اورژانس آن متصل به 
اینترنت شده اند، افزود: این اقدام برای کنترل 
کیفی��ت خدمات ده��ی اورژانس، آم��ار دقیق از 
تعداد ماموریت های انجام شده، مواد و داروهای 
مص��رف ش��ده، بررس��ی س��طح علمی پرس��نل 
اورژانس و غیره انجام ش��ده اس��ت. وی تصریح 
و  مکالم��ات  اورژان��س،  فراخوان ه��ای  ک��رد: 
هم��ه  اورژان��س  پرس��نل  بی س��یم  صداه��ای 
شهرس��تان ها، در ش��بکه مرکزی اس��تان ضبط 
می شود و از این به بعد در شکایت های تصادفی، 
ترافیکی و غیره با حکم دادگاه، ریز مکالمات به 

ص��ورت محرمان��ه ب��ه مراج��ع قضای��ی ارس��ال 
می شود. دهقان عنوان کرد: همه ماموریت های 
اورژانس اس��تان ی��زد، داروهای مصرف ش��ده، 
تع��داد افرادی که برای ماموریت اعزام ش��ده اند 
در ش��بکه داخلی ثبت می ش��ود. وی اظهار کرد 
اس��تان یزد پیش از این نیز، به عنوان نخس��تین 
استان کش��ور، تمام آمبوالنس های ۱۱5 خود را 
به سیس��تم»جی پ��ی آر اس« مجهز کرده بود. با 
این سیستم، مبدا، مقصد و مسیر ماموریت های 
اورژان��س هم��ه شهرس��تان ها از طری��ق مرک��ز 
اورژان��س اس��تان ثب��ت می ش��ود. مدی��ر مرک��ز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان 
ی��زد با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ پایگاه ثابت 
اورژانس در ش��هر یزد وجود دارد، خاطر نش��ان 
کرد: در آینده ای نزدی��ک، ۲ پایگاه ثابت جدید 
در این شهر مستقر می شود. وی از افتتاح سایت 
آموزش��ی اورژان��س ۱۱5 ی��زد، همزم��ان با ۲۲ 
بهمن ماه امس��ال خب��ر داد و تصریح ک��رد: این 
س��ایت آموزش��ی به هم��ت خیر نیک��وکار محمد 
حس��ین جوکار و به یاد مرحوم حاج محمد علی 
ج��وکار با هزینه ۲۰ میلیارد ریال س��اخته ش��ده 
اس��ت. دهق��ان بیان ک��رد: این مرکز ب��ه عنوان 
نخس��تین مرکز آموزش فوریت های پزش��کی در 
اس��تان ی��زد و بزرگ ترین پای��گاه اورژانس پیش 
بیمارس��تانی، مجه��ز به یک س��الن آمف��ی تئاتر 

است که ظرفیت پذیرش ۳5۰ نفر را دارد.

فوریت ه��ای  و  مدی��ر مرک��ز مدیری��ت ح��وادث 
پزش��کی اس��تان ی��زد از مذاک��ره و رایزنی برای 
جذب نیکوکار برای ساخت یک پایگاه اورژانس 
در منطق��ه اکرم آباد و اکرمیه خب��ر داد و افزود: 
س��ه پایگاه اورژانس ۱۱5 در ش��هر یزد، توس��ط 
خیری��ن گرام��ی آقای��ان ج��وکار، ذوالفق��اری و 
ش��هرک  آزادش��هر،  مناط��ق  در  س��هیلی پور 
رزمندگان و بلوار نواب صفوی در دس��ت ساخت 

است که به زودی به بهره برداری می رسد. 

خانم آذرنگ از سختی های کاری شوهرش می گوید
باید از پس مشکالتی که پیش می آید به تنهایی برآیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از قدیم و ندیم گفته اند: پشت هر مرد موفقی زنی هست که با صبر و تحمل خود 
موجبات دلگرمی و پیشرفت همسر خود را ایجاد کرده است. ستون با همسران 
اورژانس�ی بخش ثابتی از نشریه اس�ت که قصد دارد در هر شماره قسمتی از 
زحمات و سختی های همس�ران و فرزندان تکنسین های اورژانس 115 را نشان 
دهد. تکنسین هایی که در اوج گمنامی و فشار کاری در دورافتاده ترین پایگاه های 
اورژان�س جاده ای به خدمت صادقانه خویش مش�غول هس�تند و صدالبته که 
همسران آن ها در این خدمت صادقانه نقشی اساسی و مهم را ایفا می کنند. باشد 

که با انعکاس این زحمات ما نیز رستگار شویم...
»حامدرضا آرون« وقتی در آزمون اورژانس ۱۱5 قبول شد ۲8 ساله بود و تنها یک سال از 
ش��روع زندگی مش��ترکش با همسرش می گذش��ت. وی اکنون ۳۲ ساله است و به گفته 
خودش ۴ س��ال اس��ت که افتخار خدمت در لباس اورژانس را دارد. او به ش��دت به کار در 
اورژانس ۱۱5 عاقه مند اس��ت به طوری که چند س��ال برای رس��یدن به این شغل تاش 
کرده اس��ت. عاقه وی به شغلش در حدی است که برای خدمت به مردم از دیار مادری 
خ��ود - یکی از ش��هرهای ش��مالی کش��ور- که بی��ش از ۱5۰۰ کیلومتر ب��ا محل کنونی 
خدمتش فاصله دارد دل کنده اس��ت و اکنون در پایگاه اورژانس »دلگان« به مردم ش��هر 
»بمپور« یکی از ش��هرهای اس��تان سیستان و بلوچستان خدمت می کند. بمپور از توابع 
شهرستان ایرانشهر بوده که فاصله آن با مرکز استان ۳5۰ کیلومتر است. عاوه بر مشکل 
دوری از مرکز اس��تان، محل س��کونت خانواده حامدرضا آرون با شهر بمپور ۲5 کیلومتر 

فاصله دارد و البته پایگاه محل خدمتش نیز در ۱۴۰ کیلومتری شهر بمپور است.

 به گفته این تکنسین زحمت کش همین دوری مسافت یکی از عمده ترین مشکات وی 
اس��ت اما این موضوع هیچ گاه مانع کار او نش��ده اس��ت، به طوری ک��ه در موردعاقه به 
خدمت در لباس اورژانس ۱۱5 می گوید: »عاش��قانه ش��غلم را دوس��ت دارم« و به دلیل 
عاقه به این حرفه باوجوداینکه دانش��جوی رشته دامپزشکی بودم از دانشگاه انصراف 
دادم و مجدد در رشته فوریت های پزشکی مشغول به تحصیل شدم. آقای آرون مرگ یک 
خانواده ۴ نفره -درحالی که مادر خانواده باردار بود- در یک حادثه آتش سوزی؛ و به دنیا 
آمدن یک نوزاد دریکی از مأموریت ها را به ترتیب تلخ ترین و شیرین ترین خاطرات خود 
در زمان خدمت می داند. »ام حبیبه آذرنگ« که 5 سال است شریک لحظه های سخت 
و آس��ان این پرس��نل زحمتکش است مس��افت طوالنی محل کار همس��رش را یکی از 
عمده تری��ن مش��کات خ��ود می دان��د و می گوی��د: ازآنجاکه همس��رم در ح��ال حاضر 
دانشجوی مقطع کارشناسی فوریت های پزشکی است و برنامه درسی فشرده ای دارد در 

روزهای غیر شیفت نیز او را کمتر می بینیم. شیفت های او به دلیل کمبود نیرو در سیستم 
بسیار سنگین است و در کنار شیفت درس و دانشگاه نیز خود دلیلی برای کمتر دیدن 
همس��رم شده است. وی بودن پدر در کنار خانواده را مایه دلگرمی و تکیه گاه می داند و 
می گوید: زمان هایی که همس��رم شیفت است باید از پس مشکات و مسائلی که پیش 

می آید به تنهایی برآیم.

پرسنل اورژانس در بیشتر مناسبت ها مثل لحظه تحویل سال، شب یلدا و غیره ممکن 
اس��ت به دلیل داشتن ش��یفت در کنار خانواده نباش��ند و حامدرضا آرون نیز از این امر 
مستثنا نیست به طوری که همسرش می گوید در این 5 سال زندگی مشترک تنها دو بار 
لحظه تحویل س��ال در کنار یکدیگر بوده اند. ثمره ازدواج این زوج یک پس��ر است که به 
گفته خانم آذرنگ وابس��تگی عاطفی زیادی به پدرش دارد و زمان های ش��یفت پدرش 
بسیار بی تاب می شود به همین دلیل با تماس تصویری مدام با وی در ارتباط است. خانم 
آذرنگ از عاقه شدید همسرش به شغلش می گوید و می افزاید: حامدرضا همیشه برای 
خدمت به مردم پیش قدم اس��ت و حتی در آخرین س��فر خانوادگی که داشتیم در جاده 
مشهد تصادفی رخ داده بود که همسرم پیش از رسیدن پرسنل اورژانس هر دو مصدوم 
حادثه را از خودرو خارج کرد و اقدامات اولیه را انجام داد. تعهد به کار یکی از ویژگی های 
بارز حامدرضا آرون است و به گفته همسرش همین ویژگی سبب انتخاب وی به عنوان 
تکنس��ین نمونه اورژانس ۱۱5 نیز شده است. خانم آذرنگ که خود نیز در شغل شریف 
معلمی مشغول به خدمت است رسیدن به مراتب باالتر را برای همسرش آرزو می کند و 

از بودن کنار این پرسنل زحمتکش اورژانس ابراز خرسندی می کند.

صفحه   8
علمی

مقاله علمی

مرتضی قادری
مسئول آموزش مرکز اورژانس 115 اصفهان

گزارشبا همسران اورژانسی

برگزاری اولین مانور زیستی پدافند غیرعامل با حضور اورژانس 115 اصفهان
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان، صبح روز چهارشنبه ۶ آبان ماه 9۴ با محوریت راه آهن استان اصفهان، اولین 
مانور زیستی پدافند غیرعامل کشور در ایستگاه مرکزی راه آهن و با حضور ارگان های امدادی شامل اورژانس ۱۱5، پلیس راهور، سپاه پاسداران، اداره گاز، 
هال احمر، مخابرات و مدیریت کل بحران استان اصفهان برگزار شد. گفتنی است در این مانور، اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با ۲ واحد امدادی، یک واحد اتوبوس آمبوالنس، یک واحد خودرو فرماندهی و ارتباطات و آماده باش اورژانس هوایی به همراه ۲۰ نفر نیروی تخصصی حضور 
داشت که نیروهای اورژانس ۱۱5در این مانور فرضی ۳۰ نفر بیمار را که دچار مشکات گوارشی شدید شده بودند پس از انجام تریاژ، به مراکز درمانی منتقل 

نمودند.

ارزیابی بیمار سالمن�د در اورژانس پیش بیمارست�انی
)GEMS( معرفی الماس
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کار اورژانس از کجا آغاز می ش��ود؟ اولین 
مرحله، تماس با شماره ۱۱5 است که در 
آنجا اپراتورهای دیسپچ پاسخگو خواهند 
ب��ود. در این مرحل��ه، تریاژ تلفن��ی انجام 
ب��ه  اگ��ر  تش��خیص،  طب��ق  و  می ش��ود 
آمبوالنس نیاز باش��د، تکنس��ین ها اعزام 
می ش��وند. پس اولین و مهم ترین مرحله 
ش��روع به کار اورژانس از تماس با دیسپچ 
آغاز می ش��ود؛ اما تاکنون چقدر در مورد 
واحد دیسپچ اطاع رس��انی شده است؟ 
چه کسانی در آنجا مشغول به کار هستند؟ 
در ه��ر دیس��پچ چ��ه تع��داد اف��رادی کار 
می کنند؟ اصلی ترین مشکات کارمندان 
دیسپچ چیس��ت؟ و س��ؤاالت دیگری که 
تاکنون به آنان پرداخته نش��ده اس��ت. در 
ط��ول ش��بانه روز تماس ه��ای زی��ادی ب��ا 
دیسپج گرفته می شود که شخص پاسخگو 
بای��د س��واالتی را بپرس��د و بر اس��اس آن 
تماس گیرن��ده را راهنمای��ی و در صورت 
ل��زوم آمبوالنس اعزام کند. پس مرتب در 
حال صحبت با تلفن و بیس��یم هستند و 
کمترین زمان شیفت آنان ۶ ساعت است. 
تماس ه��ای طوالن��ی، آن ه��م در ط��ول 
سالیان زیاد چه اثری بر سیستم عصبی، 
ش��نوایی و روانی خواهد گذاشت؟ با یک 
نظ��ر  در  و  سرانگش��تی  حس��اب وکتاب 
گرفت��ن مرخصی ها، هر کارمند دیس��پچ 
به ط��ور متوس��ط در ط��ول س��ال ۱95۰ 

س��اعت را ب��ا تلف��ن و یا بیس��یم صحبت 
می کن��د و اگ��ر ای��ن ع��دد را به س��الهای 
خدمت یک کارمند دیسپچ تعمیم دهیم، 

رقم تکان دهنده ای خواهد بود که آثار 

مخرب بیسیم را نیز می توان به آن اضافه 
کرد. درحالی که در سیستم هیچ راه حلی 
ب��رای چ��کاپ س��الیانه ش��نوایی آن��ان و 
همچنی��ن مش��اوره های درمان��ی در نظر 
گرفت��ه نش��ده اس��ت. درص��د باالی��ی از 
تش��کیل  بان��وان  را  دیس��پچ  کارکن��ان 
می دهند که بیش از نیمی از آنان متأهل 

هس��تند. از مش��کات آن��ان می ت��وان به 
مرخصی های زایمان اش��اره کرد که بین 
قراردادی ه��ا و رس��می ها تف��اوت زیادی 

وجود دارد. هر شهرستان، یک واحد 

دیسپچ دارد که تمام پایگاه های عملیاتی 
اورژان��س را پوش��ش می ده��د ک��ه تعداد 
کارکن��ان باالیی ن��دارد و همچنین در هر 
شیفت کاری یک پزشک هم حضور دارد و 
عما هیچ زمانی برای ریکاوری برای آنان 
در نظر گرفته نش��ده اس��ت. در اورژانس 
تعطیات رسمی تقویمی، معنایی ندارد و 

حتی تعطیات، ترافیک شغلی اورژانس 
محس��وب می ش��ود. عاوه ب��ر کارمندان 
اورژانس، خانواده ه��ای آنان نیز باید این 
ش��رایط را بپذیرند و مناسبت هایی مانند 
عید نوروز و ... حضور نداشتن پدر، مادر، 
همسر و... را تحمل کنند. هیچ امتیازی 
ب��رای آن��ان مانند س��الن های ورزش��ی، 
تفریحی و... در نظر گرفته نش��ده است و 

بدترین قسمت ماجرا این است که این

شغل از مش��اغل سخت جامعه محسوب 
نمی شود. حال این سوال پیش می آید که 
س��ختی ی��ک ش��غل را چ��ه پارامترهایی 
ه��دف  اگ��ر  می کن��د؟  مش��خص 
خدمت رس��انی صحیح به مردم است، آیا 
نباید س��امت جس��می، روح��ی و روانی 

خدمت رسانان تضمین شود؟

رضایت شغلی
جستاری خرد در بررسی دالیل عدم 

رضایت شغلی در کارکنان اورژانس
اش��تغال ازجمله عواملی اس��ت که در تمامی ملت ها و 
دولت ها در ص��در دغدغه ها و توجهات اش��خاص قرار 
دارد. شغل و حرفه به ظاهر و در ناخودآگاه انسان ها به 
مس��ائل اقتصادی و معیشتی آنان مربوط می شود. اما 
باکم��ی تفکر، بدیهی اس��ت که بازندگ��ی روزانه افراد 
ارتباط��ی تنگاتن��گ دارد. بعض��ی افراد ش��غل خود را 
مح��ور اصلی زندگی خود تلقی می کنن��د. »باتوجه به 
نقش کلیدی رضایت شغلی در سازمان، امروزه این امر 
به اثبات رس��یده است که رضایت ش��غلی و رضایت از 
زندگ��ی به ط��ور متوس��ط و مثبت��ی باه��م در ارتب��اط 
می باشند. به عبارت دیگر، کارکنان با نگرش مثبت در 
مقایس��ه با اف��رادی که نگ��رش منفی ب��ه کار و زندگی 
دارند، تمایل بیشتری به رضایت از کار و زندگی دارند 
و دیرت��ر از کار ناخش��نود می ش��وند.«  اهمیت رضایت 
شغلی ازآنجا مشخص می شود که افراد زمان زیادی از 
روز را در مح��ل کار خ��ود س��پری می کنن��د. وقت��ی 
می گوییم کس��ی از ش��غل خود رضای��ت دارد یعنی به 
معنای واقعی کلمه، ش��غل خودش را دوس��ت دارد که 
گاه��ی در بعضی مش��اغل همچون اورژان��س این امر 
به وضوح دیده می شود. نتایج تحقیقات نشان می دهد 
که کارکنان با رضایت شغلی باالتر، ازنظر فیزیک بدنی 

و توان ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند.  اما عوامل 
متعددی دست به دس��ت هم می دهن��د تا این وضعیت 
مطلوب به دس��ت آی��د، عواملی که بر رضای��ت افراد از 
شغلی که به آن مشغول هستند، مؤثر است. این عوامل 
عبارتن��د از: عوام��ل س��ازمانی )حق��وق و دس��تمزد، 
ترفیعات و خط مش��ی های سازمانی(، عوامل محیطی 
)سبک سرپرس��تی گروه کاری، شرایط کاری، ماهیت 
کار، محدوده ش��غل، تن��وع کاری( و عوامل فردی. در 
ای��ن می��ان »عوامل س��ازمانی« نق��ش به س��زایی ایفا 
می کنند. به نظر می رس��د از می��ان فاکتورهای متعدد 
تأثیرگ��ذار ب��ر رضایت ش��غلی، می��زان رضایتمندی از 
دستمزد و تناسب آن با میزان کارکرد، نقش مهمی در 
ارتق��ای س��طح رضایت من��دی پیراپزش��کان اورژانس 
دارد.  پیراپزش��کان افرادی هستند که نقشی اساسی 
در س��ازمان اورژانس کش��ور برعهده دارن��د و دائمًا در 
شغل خود با استرس، فشار کاری و سختی کار مواجه 
هس��تند. ب��ا توجه به آزم��ون مذکور و آنچه گفته ش��د، 
عوامل س��ازمانی در این بخش از کار، برای رسیدن به 
رضایت ش��غلی، نقش به س��زایی دارد. البته این امر از 
اهمی��ت بخش��های دیگ��ر نمی کاه��د و قطع��ًا تمامی 
ش��رایط بر میزان رضایت شغلی پیراپزشکان اورژانس 
مؤثر است. براساس تحقیقات به عمل آمده در سازمان 
اورژانس کشور، باوجود تمام مشکاتی که وجود دارد، 
وقتی از یک تکنس��ین اورژانس س��ؤال می شود که آیا 
ش��ما از شغل خود راضی هس��تید؟ با این پاسخ روبرو 
می شویم که من به شغل خود عشق می ورزم. به راستی 
در دنیا، در تمامی مش��اغل با این میزان س��ختی کار، 
چند ش��غل را می توان یافت که کارمندان آن این گونه 
ش��غل خ��ود را توصی��ف کنن��د؟! رضای��ت ش��غلی در 
اورژان��س به گونه ای اس��ت که گاهی م��رزی بین کار و 
زندگی وجود ندارد. یعنی تکنسین های اورژانس با کار 
خود زندگی می کنند. بااین وجود باید ش��رایطی برای 

آنان فراهم باش��د که در حد امکان از س��ختی کار آنان 
کاسته و خواسته هاشان برآورده شود تا با امنیت خاطر 
بیشتری به حرفه خود ادامه دهند. فارغ از بحث عاقه 
و عش��ق به کار نارضایتی هایی نیز در این حیطه وجود 
دارد. بر همین اساس در دانشگاه آزاد تهران، پژوهشی 
انجام شد باهدف دس��تی ابی ب ه س طوح رض ای ت ش غ ل ی 
ت ک ن س��ی ن ه ای م راک ز اورژانس ت ه ران و ارزی ابی ن گ رش 
آنان ن س�� بت ب ه وج ��وه م خ ت ل ف ح رف ه خ وی ��ش. تج زی ه و 
ت ح ل ی ل ن ه ای ��ی اطاعات گ ردآوری ش�� ده، ح اک ی از آن 
اس��ت ک ه م ه م ت ری ن ع ل ��ل ب ه وج ��ود آورن ��ده ن ارض ای ت ی 
ش غ ل ی ت ک ن سی ن ه ا، امی دوار ن ب ودن ب ه پیش رفت و ارت ق ای 
ش�� غ ل ی، اح س اس ع دم ام نیت از ک ار و س پ س ف ش ارهای 
روانی ن اش ی از ک ار است. س ب ک س رپ رستی و م دی ری ت، 
ع دم ب رخ ورداری از پ ای گ اه اجتم اع ی م ن اس�� ب، ش رای ط 
ک ��اری و ب االخ ��ره می زان ح ق وق و م زای ��ا از ع ل ل دی گ ر ب ه 
وج ود آورن ده ن ارض ای ت ی ش غ ل ی ت ک ن سی ن ه ا است. در این 
می��ان ت ن ه ا عام ل رض ای ت، ع اق ه م ن ��دی ب ه ک ار، ب ا وج ود 
ع وام ل ب ازدارن ده بی ش��مار اس��ت. درای ��ن ت ح ق ی ق بی ن 
س ن وات خ دمت، وض ع ی ت ت أه ل و ت ح ص ی ل ت ک ن سی ن ه ا ب ا 
ع وام ل ن ارض ای ت ی، راب طه م ع ن اداری وجود دارد. رضایت 
و ع��دم رضایت ش��غلی ب��ه همین جا ختم نمی ش��ود و 
پیامدهای��ی به دنب��ال دارد. راضی بودن فرد از ش��غل 
خ��ود، تعهد، س��امت جس��می و روح��ی و رضایت از 
زندگ��ی را برعه��ده دارد. ع��دم رضایت ش��غلی باعث 
کاه��ش روحیه فرد می ش��ود که غیب��ت در کار، گاهی 
ترک خدمت و بازنشس��تگی زودرس را به دنبال دارد. 
راه کارهای��ی در ای��ن زمینه وجود دارد ک��ه واضح ترین 
آنان از بین بردن عوامل عدم رضایت ش��غلی کارکنان 
اس��ت. اگر به فعالیت های مثبت کارکنان و تاش آنان 
ارزش داده ش��ود، در آینده ش��اهد افزایش بهره وری، 
پیش��رفت کار و میزان باالی رضایت از زندگی خواهیم 

بود.

زیارت خانواده ما
 ������������������������������������������������������������������������������������

قســمت اول )مرخصی بابا(

صبح زود با صدای زنگ س��اعت بیدار شدم و آماده شدم برم 
مدرس��ه. باب��ا از س��رکار اوم��د خون��ه و بااین که خس��تگی از 
چه��ره اش مش��خص ب��ود؛ ولی ی��ه لبخند مرموزی داش��ت، 
انگار یه چیزی رو می خواس��ت پنهان کنه. مامان هم متوجه 
موضوع ش��ده ب��ود و صبر کرد بابا یونیفرم��ش رو عوض کنه. 
وقتی بابا نشس��ت منتظر بودیم مثل همیشه از مأموریت های 
ش��ب گذش��ته بگه؛ ولی س��کوت ک��رده بود و س��عی می کرد 
لبخندش رو پنهان کنه. مامان دیگه طاقت نیورد و پرس��ید: 

چیزی ش��ده؟ چیزی می خوای بگی؟

باب��ا ک��ه کنج��کاوی م��ا رو دیده بود خن��ده اش گرفت��ه بود و 
گفت: آره، می خوام یه خبری بهتون بدم که حتما خوشحال 
می ش��ید. رو ک��رد به مامان و گف��ت مخصوصا ت��و. می خوام 

یک��ی از آرزوه��ای ت��و رو ب��رآورده کن��م!

مامان که دیگه از اش��تیاق شنیدن، چشماش برق می زد زل 
زده بود به بابا و منتظر شنیدن حرف های بعدی بابا بود. بابا 
فنج��ان چایش رو دس��ت گرفت و با خونس��ردی تمام گفت: 
یک هفته مرخصی گرفتم! مامان کمی چهره اش گرفته شد 
و گف��ت: همی��ن؟ این خب��رت ب��ود؟ یعنی آرزوی م��ن رو تو 
مرخص��ی گرفت��ن می بینی؟ بابا نیش خن��دی زد و گفت: نه 
ولی بی ربط هم نیست. من که دیگه طاقتم تموم شده بود با 
لحن ملتمس��انه گفتم: بابا تروخدا، جان من بگو چی شده؟

بابا یه نگاه به من و مامان انداخت و گفت: دیروز کار ثبت نام 
م��ا و آقا ج��ون و خانم جون واس��ه رفتن به کربا تموم ش��د. 
همه چی مهیا شده که سه روز دیگه به همراه کاروان مسجد 
محل عازم بش��یم و ان ش��االله واسه ایام اربعین حرم آقا امام 
حس��ین )ع( باش��یم. اش��ک تو چش��مای مامان حلقه زد و با 
بغ��ض و ناب��اوری گف��ت: واقع��ا داری ج��دی میگ��ی؟ باورم 
نمیش��ه، همیشه آرزو داش��تم آقا جون و خانم جون رو ببریم 
کربا. خدایا ش��کر. مامان دیگه نتونست ادامه بده و بغضش 

ترکی��د و گری��ه اش گرف��ت.

حرف های بابا که تموم ش��د خودم رو ت��و بین الحرمین تصور 
ک��ردم که دارم به ح��رم آقا اباالفضل )ع( و امام حس��ین )ع( 
س��ام می دم؛ ولی با توجه به کار باب��ا در اورژانس ۱۱5 من 
باورم نمی ش��د به این سفر برم. چند س��الی بود که می دیدم 
اغل��ب هم محله-ای ها و همکاس��ی هام  با خانواده هاش��ون 
ع��ازم کربا می ش��ن و من فقط ب��ه خاطر ش��رایط کاری بابا 
همیش��ه از تلویزیون دس��ته های عزاداری رو ت��و راه نجف به 
کربا می دیدیم و آرزو داش��تم یه روزی بتونم تو این مسیر در 
کن��ار بقیه عزاداران باش��م. ت��و این فکرا بودم ک��ه بابا گفت: 
س��جاد ش��ما قراره امروز تا ظهر خونه باش��ی؟! ت��ازه متوجه 
شدم که دیرم شده و باعجله لقمه آخر نان و پنیرم رو خوردم 
و س��ریع رفتم تو حیاط که کفش هام رو بپوش��م. مامان صدا 
زد: س��جاد جان ش��ما کی��ف نمی ب��ری مدرس��ه؟! از خودم 
خنده ام گرفته بود. خوشحالی شنیدن این خبر و ذوق رفتن 
ب��ه این س��فر حس��ابی فکرم رو مش��غول ک��رده ب��ود. آخه ما 
همیش��ه حتی واس��ه یه مس��افرت معمولی به خاطر ش��رایط 
کاری بابا مش��کل داش��تیم. معموال بهش مرخصی بیشتر از 
س��ه چه��ار روز نم��ی-دن. ت��ازه ه��ر وق��ت ه��م که م��ی ریم 
شهرستان، همیشه استرس این رو داریم که االن بهش زنگ 

م��ی زن��ن و دوب��اره بای��د برگردی��م.

برگش��تم ت��و خون��ه، کیف��م رو برداش��تم و باعجله به س��مت 
مدرس��ه رفتم. تو راه مدرس��ه به کفشام نگاه کردم یادم افتاد 
که خیلیا یه مسیری رو واسه زیارت با پای پیاده می رن. یادم 
اومد از بابا س��وال نکردم که ما ه��م می خواییم پیاده بریم یا 
ش��اید به خاطر ش��رایط آقا جون اینا با ماشین قراره بریم. به 
مدرس��ه که رس��یدم تا وارد حیاط مدرسه شدم علی و مهدی 
که س��ال گذش��ته رفته بودن رو دیدم. با سرعت و خوشحالی 
رفتم پیشش��ون و گفتم: بچه ها یه خبر خوب. منم قراره مثل 
ش��ما کربایی بش��م. منم قراره با خانواده ام برم کربا. اونم 
ای��ام اربعین. عل��ی و مهدی با ش��نیدن این خبر خوش��حال 
ش��دن و ژست راه بلدها و باتجربه ها رو گرفتن و کلی در مورد 

راه و خوبی ها و مش��کاتش توضیح دادن.

اون روز از خوش��حالی متوج��ه گذش��ت زم��ان نش��دم. اصا 
نفهمیدم کی ظهر ش��د! تو راه برگش��ت از مدرس��ه دوباره با 
مهدی و علی در مورد این که چی با خودم ببرم و کوله پشتی 
خودم رو سنگین نکنم و این حرف ها صحبت کردیم. ولی یه 
فکری داش��ت من رو آزار می داد. نگرانیم از این بود که نکنه 
مثل دو س��ال پیش که قرار بود بریم مشهد یه اتفاقی تو شهر 

رخ بده که مرخصی بابا کنس��ل بش��ه. پایان قس��مت اول

بــرای  ســریع  غــذای 
تکنسین های شیفت

زی��ادی  اهمی��ت  از  تغذی��ه 
برخ��وردار اس��ت و می توان��د بر 
سیس��تم ب��دن تأثی��ر مثب��ت ی��ا 
منفی بگ��ذارد. تغذی��ه یک علم 
به حس��اب می آید و فراگیری آن 
کم��ک زیادی به س��بک زندگی 
می کند. س��بک زندگی هر فرد 
اعم از شغل و... باعث انفعاالتی 
می ش��ود.  ب��دن  س��طح  در 
مانن��د  پراس��ترس  ش��غل های 
با  پزشکی  فوریت های  تکنسین 
توج��ه ب��ه ش��رایط ش��غلی خود 
بخصوص در حین کار از س��طح 
آدرنالی��ن باالیی برخوردارند که 
در طوالنی م��دت ب��ر غ��دد فوق 
خواه��د  س��وء  تأثی��ر  کلی��وی 
گذاشت. مصرف بعضی از مواد 
کنت��رل س��طح  باع��ث  غذای��ی 
آدرنالین می ش��ود. کلم بروکلی 
از این دسته مواد غذایی است، 
بنابرای��ن در ای��ن ش��ماره ی��ک 
نمون��ه غ��ذا را ب��ا کل��م بروکلی 
آم��وزش می دهیم که مواد آن را 
می توان از قب��ل آماده کرد و در 

فریزر نگاه داشت.

مــواد الزم بــرای تهیــه کوکو 
کلم بروکلی:

 / گ��رم   ۳۰۰ بروکل��ی  کل��م 
تخم مرغ ۴ عدد / گردو ریز شده 
۳ قاش��ق غذاخ��وری / پی��از ۲ 
قاش��ق   ۱ گن��دم  آرد   / ع��دد 
غذاخ��وری / نم��ک، زردچوبه و 
فلف��ل س��یاه ب��ه می��زان الزم / 
روغ��ن س��رخ کردنی ب��ه می��زان 

الزم.

طرز تهیه:

کلم بروکلی را با مقدار کمی آب 
در  ش��ود.  بخارپ��ز  ت��ا  بپزی��د 
پ��ز  آب  کل��م  ک��ه  مدت زمان��ی 
را  پی��از  ع��دد  ی��ک  می ش��ود، 
خ��ال  ی��ا  نگی��ن  به ص��ورت 
)بستگی به ذائقه خودتان دارد( 
خ��رد کرده و س��رخ کنی��د، پیاز 
کوچ��ک راهم رن��ده کنید، صبر 
کنید ت��ا کام��ًا آب کل��م تبخیر 
ش��ود، س��پس کلم بروکلی را با 
گوش��ت کوب ل��ه ک��رده و به آن 
سرخ ش��ده،  پی��از  آرد،  گ��ردو، 
نم��ک، فلف��ل، زردچوب��ه و پیاز 
رن��ده ش��ده را اضاف��ه کنی��د و 

خوب مخلوط کرده.

 تخم مرغ ه��ا را یکی یکی اضافه 
کنی��د و خ��وب به ه��م بزنید. به 
را  تخم مرغ ه��ا  دلی��ل  ای��ن 
یکی یکی اضافه می کنیم که اگر 
مای��ه بیش ازاندازه ش��ل ش��د از 
مابق��ی خودداری  اضافه کردن 
کنی��م. اگر ب��ا ۴ ع��دد تخم مرغ 
مایه س��فت بود بازه��م می توان 

اضافه کرد.

 ک��ف ماهیتابه را ب��ا کمی روغن 
چرب کنید و مایه کوکو را در آن 
بریزید و درب ماهیتابه را بسته و 
ح��رارت را ک��م ک��رده و فرصت 
بدهید تا کوکو پخته ش��ود و بعد 
ط��رف دیگ��ر را برگردانید. اگر 
برگردان��دن هم��ه کوکو س��خت 
اس��ت با قاش��ق کوکو را به چند 
قسمت تقس��یم کرده و تکه تکه 
برگردانی��د ت��ا ط��رف دیگر هم 
سرخ شود. استفاده از جعفری، 
لیموی تازه و س��س کچاپ کنار 
ای��ن کوکو طع��م خوبی ب��ه غذا 

می دهد.
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جوانه هایادداشت

موعود معرفاوی 
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 آبادان

یادداشت فرهنگی

ده-سیصد

برگزاری مانور کوروناویروس در اورژانس 115 بم
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی شهرس��تان بم، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل مانور عملیاتی مقابله با کوروناویروس 
در حوزه تهدیدات زیستی توسط اورژانس ۱۱5 و با همکاری بیمارستان پاستور و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بم روز سه شنبه پنجم آبان ماه 9۴ 

در سطح l۱   برگزار گردید.

اه��داف برگ��زاری ای��ن مانور، شناس��ایی و تمرین فراینده��ای اصلی مرتبط با فاز پاس��خ و مدیری��ت mErS، آماده س��ازی واحدهای پاس��خ دهنده و تطبیق 
ظرفیت های موجود بهداشت و درمان دانشگاه با استانداردهای مربوط به فرایندهای اصلی فاز پاسخ بود.

ال����و اورژان���س!
کنکاشی در مشکالت کاری بانوان اپراتور اورژانس 115

�����������������������������������������������������������������

 فراخوان مسابقه نقاشی 
    عنوان: اورژانس و خدمات آن

    ویژه فرزندان کارکنان اورژانس )کودکان(
                 )همراه با جوایز فرهنگی(

                        نقاشی های خود را به ایمیل: journal115@gmail.com ارسال کنید.
                       لطفا در موضوع ایمیل های ارسالی حتما »مسابقه نقاشی« قید شود.

                                     آثار برگزیده در نشریه یک . یک. پنج منتشر خواهد شد.                    

فاطمه حیدری
      روزنامه نگار

روابط عمومی اورژانس ۱۱5 تهران



Dec 2015 / 9۴ شماره ششم/آذر ماه صفحه   10
خبری

ت��وکل،  مره��ون  کاری  ه��ر  در  موفقی��ت 
ه��دف، هم��ت، تاش و پش��تکار اس��ت. 
انس��ان در زندگی با کوشش به هر چیزی 
خواهد رس��ید. ش��عر ملک الش��عرای بهار 

این مس��أله را به خوبی نش��ان می دهد:
زکوشش به هر چیز خواهی رسید/ به هر 
چی��ز خواهی کماهی رس��ید/ ب��رو کارگر 
باش و امی��دوار/ که از یأس جز مرگ ناید 
ب��ه کار / گرت پایداری اس��ت در کارها / 
ش��ود سهل پیش تو دش��وارها . کار کردن 
در ه��ر ارگان و خدمت رس��انی ب��ه افراد، 
همواره شایس��ته و قابل قدردانی اس��ت. 
کارکن��ان اورژان��س پیش بیمارس��تانی از 
افرادی هستند که در زمان شیفت کاری، 
خالصان��ه ب��رای نجات اف��راد از م��رگ یا 

کاهش صدمات آن ه��ا ت��اش می کنن��د. 
بخ��ش  ه��ای  اینت��رن  آن ه��ا،  کن��ار  در 
اورژانس بیمارس��تان نیز تاش می کنند. 
و  پزش��کان معال��ج  پس ازای��ن دو گ��روه، 
تکمی��ل  را  هم��کاران  ت��اش  جراح��ان، 
در  ش��غل ها  ای��ن  از  .هرک��دام  می کنن��د 
ب��ر  ع��اوه  و  دش��وارند  خ��ود،  جای��گاه 
تخصص، نیاز به عاقه و ازخودگذش��تگی 
دارن��د. درواق��ع هم��ه ای��ن اف��راد مانن��د 
حلقه های زنجیره درمان هس��تند. در این 
میان، تجربه کردن هر س��ه حرفه و حضور 
داشتن به عنوان حلقه در جاهای مختلف 
و  ش��گفت انگیز  نه تنه��ا  کاری  زنجی��ره، 
شایس��ته قدردانی بلکه غیرممکن اس��ت. 
رس��ول رحیم��ی، ش��یر م��رد چهارمح��ال 
و  خواس��تن  فع��ل  ص��رف  ب��ا  بختی��اری 
پشتکار، این غیرممکن را ممکن کرد. در 
همی��ن راس��تا نش��ریه اورژان��س کش��ور، 
گفت وگوی��ی با ای��ن همکار موف��ق انجام 

داده اس��ت.
لطف��ا  یک.یک.پن��ج: 

خودت��ان را معرف��ی کنی��د.
رحیم��ی: رس��ول رحیم��ی، متولد س��ال 

۱۳5۷، شهرس��تان لردگان هس��تم.
یک.یک.پنج: لطفا اش��اره ای به س��وابق 
اورژان��س  ب��ه  ورود  زم��ان  در  تحصیل��ی 

داش��ته باش��ید. 
رحیمی: س��ال ۱۳8۰ با مدرک کاردانی 
هوش��بری در مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و 
چهارمح��ال  پزش��کی  فوریت ه��ای 
بختی��اری، به عن��وان تکنس��ین اورژانس، 
استخدام و در شهرستان لردگان مشغول 
ب��ه کار ش��دم .ب��ه دلی��ل عاق��ه ای که به 
رش��ته پزشکی داشتم، پس از دو سال کار 
در اورژان��س پیش بیمارس��تانی، بار دیگر 
در کنکور ش��رکت کردم و موفق ش��دم در 
رش��ته پزشکی در دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد پذیرفت��ه ش��وم و ب��رای ادام��ه 

تحصیل از لردگان به ش��هرکرد رفتم .
یک.یک.پنج: عامل انگیزش��ی که س��بب 
ش��د مج��ددا در امتح��ان کنکور ش��رکت 

کنی��د، چ��ه ب��ود؟
رحیم��ی: همواره به پیش��رفت در زندگی 
عاقه داش��ته ام و دوس��ت داش��تم فردی 
موث��ر در جامعه باش��م، بنابرای��ن تصمیم 
گرفت��م دوب��اره کنک��ور ده��م و در رش��ته 

پزش��کی ش��رکت کنم.
یک.یک.پن��ج: ب��ه رش��ته دلخ��واه خ��ود 

رس��یدید؟
رحیم��ی: بل��ه. ام��ا ب��ا عاق��ه ای ک��ه ب��ه 
پزش��کی داش��تم، تصمیم گرفت��م نگاهی 
حرفه ای تر به رشته پزش��کی داشته باشم 
و تصمی��م گرفتم در آزمون تخصص 

نیز ش��رکت کنم.
یک.یک.پن��ج : لطف��ا در م��ورد 

تخصصتان هم توضی��ح دهی��د.
در   ۱۳9۰ س��ال  در  رحیم��ی: 
آزم��ون تخصص��ی در دانش��گاه 
جندی ش��اپور اه��واز، در رش��ته 
جراح��ی عمومی  قبول ش��دم و 
در ش��هریورماه امس��ال یعن��ی 
چن��د روز قب��ل از برگ��زاری 
بزرگداش��ت  همای��ش 
س��الگرد  چهلمی��ن 
اورژانس در  تأسیس 
ب��ه  موف��ق  ای��ران 
ب��ورد  دریاف��ت 

تخصص��ی 
ش��دم.

یک.یک.پنج: زمانی که در رشته پزشکی 
عموم��ی مش��غول تحصیل بودی��د، آیا کار 

ه��م می کردی��د؟
رحیم��ی: بله کار می ک��ردم؛ من در مدت 
در  کاری ام  ش��یفت  مطاب��ق  تحصی��ل، 
اورژانس مش��غول به کار بودم که  بیش��تر 
پایگاه  پایگاه ه��ای ج��اده ای ازجمل��ه  در 
ج��اده ای  پای��گاه  رخ،  گردن��ه  ج��اده ای 
س��امان، پای��گاه چهارمح��ال ش��هرکرد و 
لردگان که همگی در اس��تان چهارمحال 

و بختیاری هس��تند، کار می کردم.

موفقیت در ه�ر کاری مرهون 
ت�وکل، هدف، همت، تالش و 
در  انس�ان  اس�ت.  پش�تکار 
زندگ�ی ب�ا کوش�ش ب�ه ه�ر 
رس�ید. ش�عر  چی�زی خواهد 
این مسأله  بهار  ملک الشعرای 

را به خوبی نش�ان می دهد:
زکوش�ش به هر چی�ز خواهی 
رس�ید/ ب�ه ه�ر چی�ز خواه�ی 
کماهی رسید/ برو کارگر باش 
و امی�دوار/ ک�ه از ی�أس ج�ز 
م�رگ نای�د ب�ه کار / گ�رت 
پایداری است در کارها / شود 

س�هل پیش تو دش�وارها

یک.یک.پن��ج: آی��ا در دوران تحصی��ل در 
مقط��ع تخصص هم ب��ه کار در پایگاه های 

اورژانس مش��غول بودید؟
رحیم��ی: پ��س از پای��ان دوره دکتری به 
مدت دو سال در پایگاه اورژانس کارکردم 
ام��ا ب��ا ش��روع دوره تخص��ص و س��خت تر 
درس  ب��ه  دادم  ترجی��ح  دروس،  ش��دن 

خوان��دن بپ��ردازم .
یک.یک.پن��ج: ام��روز که موفق به کس��ب 
احساس��ی  ب��ورد تخصصی ش��ده اید چ��ه 
نس��بت ب��ه اورژان��س پی��ش بیمارس��تانی 

داری��د؟
پی��ش  اورژان��س  م��ن  ازنظ��ر  رحیم��ی: 
بیمارس��تانی، اولی��ن و یک��ی از مهم ترین 
حلقه های زنجیره درمان است. نخستین 
می رس��د،  بیم��ار  بالی��ن  ب��ر  ک��ه  ف��ردی 
درم��ان  زنجی��ره  در  را  نق��ش  مهم تری��ن 
برعه��ده دارد. کار اعض��ای اورژان��س در 
زمان طایی انجام می ش��ود. کارهایی که 
تکنس��ین اورژانس انجام می دهد از قبیل 
گرفت��ن رگ، باز کردن راه تنفس و تزریق 
را  زنجی��ره  حلقه ه��ای  دیگ��ر  کار  دارو، 
راحت تر می کند. در بس��یاری از مواردی 
که اف��راد، خ��ود ب��ه بیمارس��تان مراجعه 
می کنن��د، زم��ان انج��ام کاره��ای اولی��ه 
طای��ی  زم��ان  درواق��ع  و  ام��دادی 
دیگ��ر  ومتاس��فانه  اس��ت  ازدس��ت رفته 

نمی ش��ود کاری برای آن ها انجام داد.
انج��ام  ب��ا  بیمارس��تانی  پی��ش  اورژان��س 
کارهای اولیه، میزان آس��یب و مرگ ومیر 

را کاه��ش می ده��د.
یک.یک.پن��ج: نظرتان در مورد کار و 
اورژانس  تکنس��ین های  ت��اش 

چیس��ت؟

رحیم��ی: نیروهای زحمت کش��ی در این 
بخش، مش��غول ب��ه کار هس��تند، افرادی 
باهوش و بااس��تعداد که به کار خود بسیار 
عاقه دارند. انس��ان هایی که ب��ا کمترین 
امکانات و ساده ترین کارها، جان افراد را 
نج��ات می دهن��د. م��ن اعتق��اد دارم ک��ه 
هم��کاران در اورژانس پیش بیمارس��تانی 
جمله"خواس��تن  ک��ه  کنن��د  ب��اور  بای��د 
توانس��تن اس��ت" یک ش��عار نیس��ت بلکه 
ی��ک حقیقت اس��ت و باید ب��رای آن ها به 
یک ب��اور تبدیل ش��ود. هرگاه ای��ن جمله 
ب��رای فردی ب��ه یک ب��اور تبدیل ش��د، او 
می تواند ب��ه هر جایگاهی ک��ه می خواهد 

دس��ت یابد.
در  آرزوهایت��ان  س��قف  یک.یک.پن��ج: 

علم آموزی کجاس��ت؟
رحیم��ی: دوس��ت دارم در آزم��ون ف��وق 
تخص��ص ش��رکت کن��م ومطمئن��ا ادام��ه 

تحصی��ل خواه��م داد.
به ص��ورت  تحصی��ل  و  یک.یک.پن��ج:کار 
هم زمان چطور بود؟ اگر سختی به همراه 
داشت، از سختی هایی که متحمل شدید 

بگویی��د؟
رحیم��ی: تقریب��ا تم��ام زمانم را ب��ه کار یا 
تحصیل مش��غول بودم و برنامه ریزی برای 
ش��یفت ها و کشیک ها کار بس��یار سختی 
ب��ود. ب��ا هم��کاری و ازخودگذش��تگی که 
همکاران و دوس��تانم داشتند، توانستم بر 
س��ختی ها غلب��ه کن��م و ج��ا دارد ک��ه از 
طریق نش��ریه ش��ما از تمام افرادی که در 
این مدت ب��ا من همکاری کردند، بس��یار 

تش��کر کنم.
یک.یک.پن��ج: برای خوانندگان نش��ریه، 
خاط��ره ای کوت��اه از دوران تحصیل و کار 

نق��ل کنی��د؟
رحیم��ی: در دوران اینترن��ی که هم زمان 
در اورژان��س کار می ک��ردم و ط��رح را در 
بیمارس��تان می گذران��دم، گاه��ی پی��ش 
می آم��د ک��ه ی��ک روز در لباس تکنس��ین 
اورژان��س، بیماری را به همکاس��ی هایم 
در  روز  آن  ف��ردای  و  م��ی دادم  تحوی��ل 
جای��گاه اینترن بیمارس��تان، بیم��ار را از 
همکارانم در اورژانس پیش بیمارس��تانی 
تحوی��ل می گرفتم که واقع��ا برایم جالب و 

لذت بخ��ش ب��ود.
تحصی��ل  زم��ان  در  آی��ا  یک.یک.پن��ج: 

متأه��ل بودی��د؟
در دو س��ال آخ��ر رزیدنت��ی متأهل بودم و 
همس��رم نی��ز رزیدن��ت زنان بود ک��ه واقعا 
ش��رایط س��ختی بود اما با لطف همسرم و 
موفقی��ت  ب��ا  توانس��تم  ایش��ان  خان��واده 
دوران تحصیل را پشت سر بگذارم. حتی 
مراس��م  هماهنگی ه��ای  و  تمام کاره��ا 
ازدواج را همسرم و خانواده ایشان انجام 
دادند، به گونه ای ک��ه من فقط در مجلس 
عروس��ی که همه کارهای آن انجام ش��ده 
بود، حض��ور پیدا کردم. جا دارد از طریق 

این نشریه از همه آن ها تش��کر ویژه کنم.
یک.یک.پن��ج: آق��ای دکت��ر رحیمی اگر 

صحب��ت پایان��ی داری��د، بفرمایی��د.
رحیمی: خیلی خوش��حالم ک��ه در چنین 
روزی و از طریق نش��ریه ش��ما می توانم به 
تک تک تکنسین های اورژانس سام کنم 
و خسته نباش��ید بگویم. همچنین از شما 
و نشریه تان تش��کر می کنم که این فرصت 
را در اختی��ار م��ن قراردادی��د ت��ا از ای��ن 
ب��ا همکاران��م در دوردس��ت ترین  طری��ق 

پایگاه ه��ا صحب��ت کن��م.

گفت و گو

مراسم معارفه رئیس جدید مرکز مدیریت حوادث و فوریت های گیالن
مراسم تودیع دکتر جمشید محمدی ریاست پیشین فوریت های پزشکی گیان و معاونت توسعه فعلی دانشگاه علوم پزشکی گیان، به همراه معارفه دکتر 
حمید محمدی کجیدی به عنوان سرپرس��ت جدید فوریت های پزش��کی گیان، صبح روز یکشنبه مورخ ۱۰ آبان ماه 9۴ در مرکز فوریت های پزشکی گیان 
برگ��زار ش��د. به گزارش رواب��ط عمومی اورژانس ۱۱5 گیان، این مراس��م با حضور معاون درمان، مدیر درمان دانش��گاه، رئیس اداره بازرس��ی، مدیر دفتر 
پرس��تاری، مدیر حراس��ت دانشگاه، قائم مقام روابط عمومی دانش��گاه، نماینده نیروی انتظامی استان و  مس��ئولین پایگاه های اورژانس استان و جمعی از  

کارکنان  و پرسنل مرکز فوریت های پزشکی برگزار گردید.

گفت و گـو با تکنسین اورژانـس 115 که با پشتـکار باال پــزشک جـــراح شد

دکتر رحیمی: اورژانس پیش بیمارستانی یکی 
از مهم ترین حلقه های زنجیره درم�ان است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اورژانس یا آژانس؟!

در توضیح سوءاستفاده هایی که 
از سیستم 115 می شود

������������������������������������������
سیس��تم  گس��ترش  ب��ا  ام��روزه 
نیس��ت  الزم  دیگ��ر  حمل ونق��ل، 
س��اعت ها کنار خیابان منتظر بمانی 
تا ماش��ینی رس��یده و ما را به مقصد 
عموم��ی،  تاکس��ی های  برس��اند. 
تاکس��ی های  حت��ی  و  خصوص��ی 
بی س��یم همه برای خدمت رس��انی و 
می باش��ند.  زم��ان  در  صرفه جوی��ی 
کاف��ی اس��ت ب��ا یک��ی از آژانس های 
تلفن��ی تماس برقرار کنید تا در کمتر 
از یک دقیقه آماده خدمت رس��انی به 
ش��ما باش��ند. کار ای��ن آژانس ه��ای 
انتق��ال  و  جابجای��ی  صرف��ًا  تلفن��ی 
مس��افران از نقط��ه ای ب��ه نقطه دیگر 
اس��ت. در کنار آژانس ها که خدمات 
ش��هری را به م��ردم ارائ��ه می دهند، 
پزش��کی  فوریت ه��ای  سیس��تم 
)اورژانس ۱۱5( یکی از سیستم های 
امدادی است که برای خدمت رسانی 
به مردم ایجاد شده است، ولی شرح 
آژان��س  از  ج��دا  اورژان��س  وظای��ف 

اس��ت.

در دنی��ای امروز باتوجه به گس��ترش 
عروق��ی،  قلب��ی  بیماری ه��ای 
همچنی��ن  و  تنفس��ی  بیماری ه��ای 
را  مس��أله  ای��ن  تصادف��ات  افزای��ش 
ایج��اب می کن��د که عاوه ب��ر انتقال 
سریع این بیماران، اقدامات مناسب 
درمانی ب��رای آنان انجام ش��ود. این 
امر مه��م در خ��ارج از بیمارس��تان و 
ش��رایط پیش بیمارس��تانی بر عهده 
اورژان��س ۱۱5 اس��ت ک��ه خ��ط اول 
درمان را بر عهده دارد. تکنسین های 
تحصی��ات  ب��ا  ام��روزه  اورژان��س 
بیماری ه��ا،  ب��ه  عل��م  دانش��گاهی، 
ش��ناخت داروها و روش های برخورد 
ب��ا بیم��اران ترومای��ی، قلبی و س��ایر 
بیماران اورژانس��ی نقش بسزایی در 
بهبود و کاهش تلفات حوادث دارند. 

متأس��فانه بس��یاری از مأموریت هایی 
فراخوان��ده  اورژان��س  آن  در  ک��ه 
می شود فقط برای انتقال و جابجایی 
بیمار اس��ت تا فرد از خدمات رایگان 
ب��ودن اورژانس ۱۱5 اس��تفاده کند. 
اع��زام  مأموریت��ی  ب��ه  پیش آم��ده، 
ش��ده ایم که بیمار س��رحال و آماده، 
منتظ��ر اورژانس اس��ت تا فق��ط اورا 
منتقل کند. شکی نیست کسانی که 
بیمارن��د بای��د ب��ه بیمارس��تان ب��رده 
شوند ولی سرماخوردگی یا گرفتگی 
عضله در اثر ورزش از موارد مأموریت 
ای��ن  در  چه بس��ا  نیس��ت  اورژان��س 
فاصله تصادفی شود یا بیماری قلبی 
نیاز به امداد داشته باشد ولی بدلیل 
نب��ود آمبوالن��س در مح��ل نزدیک به 
حادث��ه خدم��ت رس��انی ب��ا مش��کل 

مواجه ش��ود.

 وقت آن رس��یده اس��ت ت��ا بافرهنگ 
س��ازی از راه ه��ای گوناگ��ون مانن��د 
برگزاری  فیل��م،  پویانمایی،  س��اخت 
و  بای��ا  کاه��ش  در   ... و  مانوره��ا 
ف��ردی  و  اجتماع��ی  خس��ارت های 
ت��اش کنیم. رس��یدن ب��ه این هدف 
درگرو فرهنگ سازی در جامعه است 
که ما در ش��رایط اورژانسی با شماره 
ن��ه  بگیری��م،  تم��اس  یک.یک.پن��ج 

ش��رایط    آژانس��ی.

با همکاری اورژانس  ۱۱5 فسا
طــرح هــر شــهروند یک 
امدادگــر در شهرســتان 

فسا آغاز شد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فوریت ه��ای  و  مدیری��ت  مرک��ز 
ب��ا  فس��ا  شهرس��تان  پزش��کی 
هم��کاری دانش��کده پرس��تاری و 
نظ��ام پرس��تاری فس��ا، اق��دام به 
برگ��زاری ط��رح هر ش��هروند یک 
امدادگر در دانش��گاه پیام نور این 
رواب��ط  گ��زارش  ب��ه  ک��رد.  ش��هر 
و  مدیری��ت  مرک��ز  عموم��ی 
فوریت های پزش��کی فسا، در این 
دانشجویان  توس��ط  آموزش  طرح 
علوم پزش��کی و با نظارت اس��اتید 
به دانش��جویان دانش��گاه پیام نور 
ارائه شد و دانشجویان به مدت ۴ 
روز از روزه��ای نهم ت��ا چهاردهم 
ب��ا موضوع ه��ای  آذرم��اه امس��ال 

مختلف امدادی آش��نا ش��دند.

از دوره های��ی ک��ه در ای��ن ط��رح 
آم��وزش داده ش��د و دانش��جویان 
نیز ب��ه تمرین عملی آن پرداختند 
کمک ه��ای  اص��ول  ب��ه  می ت��وان 
اولی��ه، احی��ای قلبی ری��وی پایه، 
و  با شکس��تگی ها، تشنج  برخورد 
از  ک��رد.  اش��اره  تصادف��ات 
محوره��ای اصل��ی و آث��ار مثبت و 
تأثیرگ��ذار ای��ن طرح می ت��وان به 
و  بزرگ س��االن  در  پای��ه  احی��ای 
کودکان و همچنین نحوه برخورد 
ب��ا مص��دوم تصادف��ی را ن��ام برد. 
ای��ن  ک��ه  اس��ت  ذک��ر  ب��ه  الزم 
نظ��ارت  ب��ا  آموزش��ی  دوره ه��ای 
دانش��کده  هیئت علم��ی  اس��اتید 
پرس��تاری فسا و توس��ط کارکنان 
و  فس��ا   ۱۱5 اورژان��س  مرک��ز 
آم��وزش  دی��ده  دانش��جویان 
و  پزشکی  فوریت های  پرس��تاری، 

اتاق عمل برگزار ش��د.

طرح "هر ش��هروند یک امدادگر" 
که در مرحله نخس��ت با اس��تقبال 
دانش��جویان دانش��گاه پی��ام ن��ور 
فس��ا در این دانش��گاه برگزار شد 
در مراح��ل بع��دی نیز قرار اس��ت 
و  دانش��جویان  س��ایر  ب��رای 
برگ��زار  نی��ز  فس��ایی  ش��هروندان 
ب��روز  زم��ان  در  ازآنجاک��ه  ش��ود. 
ت��ا  اورژانس��ی  م��ورد  ی��ا  حادث��ه 
رس��یدن آمبوالنس به بالین بیمار 
حداقل 5 دقیقه زمان الزم اس��ت 
و ب��ا توج��ه ب��ه اهمیت ای��ن زمان 
طای��ی، ل��ذا آم��وزش ب��ه عم��وم 
مردم از جایگاه و اهمیت ویژه ای 

برخوردار اس��ت. 

در این دوره آموزش��ی شهروندان 
آش��نا  مهارت های��ی  ب��ا  فس��ایی 
تا  می ش��وند که اقدام��ات حیاتی 
زمان رس��یدن آمبوالنس را انجام 
دهند. اجرای این طرح در شهر و 
به طورقط��ع  آن  ش��دن  عموم��ی 
تأثی��ر بس��زایی در افزایش س��طح 
خدم��ات  ب��رای  م��ردم  آگاه��ی 
ب��ا  مواج��ه  در  اولی��ه  رس��انی 
مصدوم��ان در س��وانح و ب��ه وی��ژه 

ح��وادث غیرمترقب��ه دارد.

یادداشت

مجتبی چابک
تکنسین اورژانس 115 دزفول

گزارش

خبرنگار یک.یک.پنج مریم کاتب
    روز نامه نگار
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رئی�س اورژان�س 115 
رفس�نجان دچار حادثه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشد
رئی��س مرکز مدیریت و فوریت های پزش��کی شهرس��تان 
از  بازدی��د  و  مأموری��ت  انج��ام  ح��ال  در  رفس��نجان، 
پایگاه های اورژانس منطقه، دچار حادثه رانندگی ش��ده 
و خودروی وی واژگون ش��د. دکتر مرتضوی در گفت وگو 
با خبرنگار یک.یک.پنج، با اش��اره به جزئیات این حادثه 
اظه��ار داش��ت: روز جمع��ه ۲9 آب��ان م��اه، زمان��ی که با 
ماش��ین ش��خصی در ح��ال حرک��ت ب��ه س��مت پای��گاه 
اورژان��س گ��ود احمر بودم ب��ه علت ترمیم ج��اده، وجود 
ش��ن و ماس��ه و لغزندگی، خ��ودرو لیز خ��ورد و پس ازآن 

واژگون ش��د.
وی بی��ان کرد: پ��س از بروز ای��ن حادثه، پرس��نل پایگاه 
اورژان��س به کمک من آمدند و مرا به مرکز درمانی اعزام 
کردن��د. مرتضوی گف��ت: اس��تفاده از کمربن��د ایمنی و 
ایرب��گ ه��ای خودرو س��بب نجات من ش��د و ب��ا توجه به 
ش��کل  ب��ه  ش��د  وارد  خ��ودرو  ب��ه  ک��ه  ج��دی  آس��یب 
معجزه آس��ایی از ای��ن حادثه نج��ات یافت��م. رئیس مرکز 
مدیری��ت و فوریت ه��ای پزش��کی شهرس��تان رفس��نجان 
تصری��ح ک��رد: با توج��ه به ش��دت حادثه و ب��ه لطف خدا 
به ج��ز چن��د جراح��ت س��طحی و شکس��تگی اس��تخوان 
ترق��وه م��ورد خاصی وجود نداش��ت ک��ه پ��س از انتقال 
توس��ط آمبوالنس پای��گاه گود احمر به بیمارس��تان علی 
و  تش��خیصی  تس��ت های  انج��ام  و  ابی طال��ب)ع(  اب��ن 

اقدامات درمانی الزم از بیمارس��تان ترخیص ش��دم.
ای��ن حادث��ه در دو کیلومت��ری پای��گاه گ��ود احم��ر، در 

کیلومتر ۴5 محور رفس��نجان اتفاق افتاد.

فاصله زمانی بین تم��اس با مرکز اورژانس و 
رسیدن کارکنان فوریت های پزشکی، اغلب 
بیش از 5 دقیقه طول می کش��د. میزان بقا، 
ب��ه حضور س��ریع و به موق��ع اف��رادی که در 
زمین��ه احیا، آموزش دیده اند بس��تگی دارد. 
ط��ی تحقیقات انجام ش��ده تنه��ا یک درصد 
اف��راد دچ��ار ایس��ت قلب��ی ری��وی توس��ط 
اطرافیان، احیا می شوند. با هر دقیقه تأخیر 
در انج��ام احیا، ۱۰ درص��د به احتمال مرگ 
احی��ا،  چنانچ��ه  می ش��ود.  اف��زوده  بیم��ار 
بافاصله بعد از افتادن بیمار به علت ایس��ت 
ناگهانی قلبی-ریوی ش��روع ش��ود، ش��انس 

زنده ماندن بیمار، ۲ تا ۳ برابر است.
طی تحقیقات، درصد زن��ده ماندن بیماران 
ای��ن  صحی��ح  و  س��ریع  انج��ام  ص��ورت  در 
اقدام��ات، 5۰ ت��ا ۷5 درصد اس��ت. یکی از 
کلیدی ترین مس��ائل مربوط ب��ه احیا، انجام 
درس��ت و کام��ل اقدام��ات احی��ا اس��ت. در 
دنی��ای ام��روز، نیم��ی از انس��ان ها ب��ه علم 
پزش��کی، کمک ه��ای درمان��ی و س��امت، 
عاقه خاص��ی دارند، ازاین رو مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان یزد، 
پیرام��ون ط��رح بها)آم��وزش همگانی احیاء 
قلب��ی – ریوی( گامی مؤثر برداش��ته اس��ت و 
آموزش این طرح را در بیشتر ادارات دولتی 
و  پارک ه��ا  مث��ل  عموم��ی  اماک��ن  و 
میعادگاه های نماز جمعه، در روزهای خاص 
مانند: هفته سامت اجرا کرده و به بیش از 
5۰۰۰ نف��ر در زمین��ه احی��ا آم��وزش داده 
اس��ت. با پیش��رفت علم و فناوری و س��اخت 
ان��واع تجهیزات پزش��کی با کاربرد آس��ان و 
قابل اس��تفاده ب��رای عموم، در س��ریع ترین 
زم��ان ممک��ن و کمترین خط��ا، بیش ازپیش 
علم، به نجات جان انسان ها کمک می کند. 
نظ��ام  تح��ول  ط��رح  اج��رای  راس��تای  در 
ب��ا  و  وامی��د  تدبی��ر  دول��ت  در  س��امت، 
مدیری��ت  مرک��ز  مس��ئولین  اندیش��مندی 
حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان یزد، 
ایده نو طراحی و اجرای کابین ست حیات و 
نصب آن در اماکن پرتردد جهت امدادرسانی 
ب��ه بیم��اران دچ��ار ایس��ت قلبی - تنفس��ی 

عملی شد.

بسته زندگی)ست حیات( دارای تجهیزاتی 
از قبیل کپسول اکسیژن، داروهای موردنیاز 
مواقع اورژانس��ی و وس��ایل لوله گ��ذاری راه 
هوایی)الرنگوس��کوپ و ان��واع لوله تراش��ه( 
اس��ت. از دیگر تجهیزات این بسته، دستگاه 

aED  و همچنین سامانه ای مخابراتی است 
ک��ه می توان��د موقعی��ت مکانی س��ت حیات 
تم��اس را تش��خیص ده��د. در ص��ورت بروز 
موقعیت اورژانسی، فرد آموزش دیده و آشنا 
با تجهیزات س��ت حیات به احیا می پردازد و 

هم زم��ان، ب��ا اورژان��س ۱۱5 تم��اس گرفته 
می ش��ود. این اقدام��ات تعیین کننده در امر 
بق��ا هنگام امدادرس��انی، کمک ش��ایانی به 
تکنسین های اورژانس خواهد کرد تا بتوانند 

به بیمار جان دوباره ای دهند.
امید اس��ت این طرح که به صورت آزمایشی، 
ب��ا نص��ب اولی��ن اتاق��ک در دانش��گاه علوم 
پزشکی ش��هید صدوقی یزد، به مدت شش 
م��اه، آغازش��ده و مراحل آزمایش��ی خود را 
می گذران��د، بتواند ب��ا رفع نواق��ص و نصب 

و  پرت��ردد  اماک��ن  در  بیش��تر  اتاقک ه��ای 
آموزش ه��ای م��داوم، در طرح تح��ول نظام 

سامت گام های بلندی بردارد.

رئیس مرکز مدیریت و فوریت های پزشکی استان کرمان، از مشارکت 
نیروه��ای ای��ن مرکز در آموزش و پیش��گیری آنفوالنزا خبرداد. س��ید 
محم��د صابری در گفت وگو با خبرنگار یک.یک.پنج، اظهار داش��ت: 
آم��وزش یک��ی از موضوع های مه��م در کنت��رل و پیش��گیری بیماری 
آنفوالنزا اس��ت که در اولویت قرار دارد. صابری  نیا با اش��اره به این که 
ب��روز آنفوالن��زا در کرمان دارای س��ابقه اس��ت، بیان کرد: بیش��ترین 
اف��رادی که درگیر این بیماری ش��ده اند یا پس از ابت��ا، جان خود را 
ازدس��ت داده اند، ۴5 ت��ا ۶۰ س��اله هس��تند. تف��اوت این بیم��اری با 
سرماخوردگی، شدیدتر بودن عائم و سرعت بروز آن است. فردی که 
ب��ه این بیم��اری مبتا می ش��ود، به ص��ورت ناگهانی دچار ت��ب، لرز و 
ب��دن درد ب��ه همراه س��رفه و آبریزش بینی می ش��ود. در ک��ودکان نیز 

بیشتر عائم به صورت اسهال و استفراغ است.
رئیس مرکز مدیریت و فوریت های پزش��کی استان کرمان، پیشگیری 
از ای��ن بیماری را مهم ترین راه مبارزه با این بیماری دانس��ت و گفت: 
در زمینه پیش��گیری، مهم ترین نکته رعایت اصول بهداشتی و فاصله 
گرفتن از بیماران اس��ت. در فصل زمس��تان، افراد دست های خود را 
مرتب با آب و صابون بش��ویند، س��عی کنند باکس��ی دس��ت ندهند و 
روبوس��ی نکنند و اگر شخصی بیمار است به اندازه دو قدم)۱.8 متر( 
ب��ا او فاصل��ه بگیرند. وی تصریح ک��رد: افرادی که بیمار هس��تند اگر 
عطس��ه و یا س��رفه می کنند با گودی مقابل آرنج دس��ت خود، جلوی 
بینی و دهان را بگیرند و یا از ماسک استفاده کنند. بیماران در منزل 
اس��تراحت کنند و از حض��ور در مکان های عمومی ازجمله مدرس��ه، 
مح��ل کار و مکان های��ی ک��ه ع��ده زی��ادی از اف��راد دورهم هس��تند، 
خ��ودداری کنند. وی گف��ت: این بیم��اری در حالت عادی، مش��کل 
اساس��ی برای بیمار درست نمی کند و تنها در صورت داشتن بیماری 
زمینه ای و باال بودن س��ن یا باردار بودن ریسک باالیی ایجاد می کند. 
صابری خاطرنش��ان کرد: مرکز مدیریت و فوریت های پزشکی استان 
کرمان با توجه به ش��یوع آنفوالنزای خوکی در کرمان از آمادگی کامل 
برخوردار اس��ت. وی از مردم خواس��ت از خوددرمانی در صورت بروز 
عائ��م بیماری به ش��دت پرهیز کنن��د و در کوتاه ترین زم��ان ممکن به 

پزشک مراجعه نمایند.

چهار تکنس��ین اورژانس پیش بیمارستانی 
ته��ران، در مس��ابقات ق��رآن و نهج الباغ��ه 
بیمارس��تا ن ها، مراک��ز درمان��ی و اورژانس 
اس��تان ته��ران مقام ه��ای برت��ر را ب��ه خود 
اختص��اص دادن��د. ب��ه گ��زارش خبرن��گار 
یک.یک.پن��ج، چهارمی��ن دوره مس��ابقات 
ق��رآن و نهج الباغ��ه بیمارس��تا ن ها، مراکز 
درمانی و اورژانس استان تهران به مدت دو 
روز)۱9 و ۲۰ آب��ان م��اه( در ته��ران برگ��زار 
شد. در این مسابقات ۲۰۰ شرکت کننده از 
بیمارس��تان ها، مراک��ز درمان��ی و اورژان��س 
ته��ران در رش��ته های نهج الباغ��ه، تفس��یر 
سوره یاس��ین، حفظ سوره یاس��ین، احکام 

آقای��ان، قرائ��ت تحقی��ق،   عموم��ی بخ��ش 
تجوی��د،  ترتی��ل، حفظ یک، س��ه، پنج، ده، 
پان��زده، بیس��ت ج��زء و حف��ظ کل باه��م به 
رقاب��ت پرداختن��د. در پایان ای��ن رقابت ها، 
اس��امی 5۴ نف��ر به عن��وان اف��راد برگزی��ده 
اعام شد. در رش��ته نهج الباغه)با موضوع 
عهدنام��ه مال��ک( ص��ادق میرک��ی و س��ید 

ابراهیم میرتقی از اورژانس ش��رق تهران به 
خ��ود  ب��ه  را  دوم  و  اول  مقام ه��ای  ترتی��ب 
اختص��اص دادند. در رش��ته تفس��یر س��وره 
واح��د  از  حی��دری  یاس��من  دکت��ر  ی��س، 
دندانپزش��کی س��تاد موف��ق به کس��ب مقام 
برتر شد. در رش��ته ترتیل، میر شهاب الدین 
پی��ش  اورژان��س  نقلی��ه  واح��د  از  قوام��ی 

بیمارس��تانی به مقام س��وم دس��ت یافت.
دکتر موس��وی، مدیر مرکز اورژانس تهران، 
با تبریک ای��ن موفقیت به همکاران پرتاش 
اورژان��س این مرکز، اظهار داش��ت: از مقام 
آوران این دوره از مس��ابقات، به بهترین نحو 

تجلیل می ش��ود.
براس��اس این گ��زارش، مس��ابقات ق��رآن و 
نهج الباغه بیمارس��تا ن ها، مراکز درمانی و 
اورژان��س اس��تان تهران، هرس��اله با حضور 
کارکنان، تکنسین ها، پزشکان، پرستاران و 
درمان��ی  مراک��ز  و  بیمارس��تان ها  بهی��اران 
ب��رای  امس��ال  می ش��ود.  برگ��زار  ته��ران 
نخس��تین بار، ش��ش نف��ر از تکنس��ین های 
اورژانس تهران در این مس��ابقات ش��رکت و 
چهار نف��ر موفق ب��ه دریافت رتبه ه��ای برتر 

ش��دند.

انتقال نوزاد یک روزه دارای مشکل حاد تنفسی با اورژانس هوایی
 شهیار میرخشتی رئیس مرکز مدیریت حوادث  و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از انتقال نوزاد یک روزه از شهرستان ماهشهر به اهواز خبر 
داد. میرخش��تی ادامه داد: در تاریخ چهارم آبان ماه 9۴ در پی اعام نیاز به بالگرد و با توجه به حاد بودن ش��رایط بیمار بافاصله با هماهنگی س��تاد بحران 
دانش��گاه، آمبوالنس هوایی اورژانس ۱۱5 جهت انتقال بیمار به ماهش��هر اعزام ش��د و در کمترین زمان ممکن با انجام اقدامات اولیه بیمار را به اهواز انتقال 
دادند و در بخش nicu بیمارستان آریا بستری شد. میرخشتی در پایان از زحمات پرسنل شاغل در اورژانس هوایی آقایان مهراب حیدری و نیما مهرمنجزی 

تشکر کردند.

درخش�ش تکنس�ین های اورژانس تهران 
در مسابقات قرآن و نهج البالغه پایتخت 
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ویژه نامه 
مانور کرمان

تمرین 1200 نفره
آماده باش 24 ساعته اورژانس 115 

جهت پوشش لحظه ای بحران ها
بزرگترین مانور غیرنظامی قطب جنوب شرق کشور در جیرفت استان کرمان درتاریخ 

21  و 22 آبان ماه 94 با موفقیت باالیی برگزار شد.

تحلیل آماری از مانور قطب جنوب شرق کشور

 مع��اون درم��ان وزیر 
بهداشت عنوان کرد: 

44 پای���گاه 
اورژانس هوایی 

در کشور نیاز داریم
معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از منطقه 

برگ��زاری بزرگ تری��ن مان��ور عملیات��ی و غیرنظامی مقابله ب��ا بالیای 
طبیعی کشور در جنوب استان کرمان بازدید کرد، گفت: این مانور نماد 

هماهنگی دانشگاه های علوم پزشکی قطب جنوب شرق کشور است.

 به گ��زارش وب دا؛ دکتر محم��د حاجی آقاجانی، در حاش��یه این بازدید 
اف��زود: دی��روز و ام��روز 1200 نی��روی عملیات��ی، آمبوالنس ها، بیمارس��تان 

صحرایی، خودروهای ارتباطی و تیم های بهداش��تی و درمانی هفت دانش��گاه 
علوم پزش��کی قطب جنوب ش��رق کش��ور به خوبی توانس��تند این مانور را اجرا 

کنن��د. وی ادام��ه داد: حض��ور امکانات، تجهی��زات و اف��راد از فواصل دور و 
نزدی��ک به منطقه مانور نش��ان دهنده توان دانش��گاه های علوم پزش��کی در 

قطب جنوب ش��رق کش��ور اس��ت. وی گفت: با توجه به اینکه کشور ایران 
بالخیز است برگزاری این مانورها به آمادگی بیشتر نیروهای بهداشت و 

درم��ان، امداد و پاس��خ به بالیا کمک می کن��د و همچنین نقاط قوت و 
ضعف نیز مش��خص می شود. وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه 

منطقه جنوب حادثه خیز است، گسترش آمبوالنس هوایی در این 
منطقه ضروری است؛ زیرا از هفت دانشگاه علوم پزشکی واقع 

در قطب جنوب ش��رق کش��ور فقط سه دانش��گاه آمبوالنس 
هوای��ی دارند. ب��ه گفته مع��اون درمان وزیر بهداش��ت در 

کش��ور به 44 پایگاه اورژانس هوایی نی��از داریم که در 
حال حاضر 13 پایگاه در کش��ور فعال اس��ت. دکتر 

ب��ه  همچنی��ن  ک��رد:  خاطرنش��ان  آقاجان��ی 
بالگرده��ای تخصص��ی و بالگردهای��ی ک��ه 

قابلیت پرواز در ش��ب را داش��ته باشند 
نیاز داریم.

مانور جیرفت زیر ذره بین
واکاوی بزرگ ترین مانور غیرنظامی جنوب شرق کشور، توسط 

تیم تخصصی ارزیابان

بزرگ تری��ن مانور قطب جنوب ش��رق کش��ور با ت��الش جمع بزرگی از خان��واده وزارت 
بهداش��ت در جیرفت کرمان برگزار ش��د؛ اما باید دید این مانور که برای ایجاد آمادگی و 
باال بردن مشارکت و هماهنگی بین دانشگاه های حاضر در مانور برگزار شد، به اهدافش 
رس��ید؟ برای رس��یدن به پاس��خ این س��ؤال ک��ه برگزارکنن��دگان مانور جیرف��ت، چقدر 
توانس��تند اقدامات ش��ان را با اس��تاندارد تعیین ش��ده در کتاب برنامه ملی پاس��خ نظام 
س��المت ب��ه بالیا و فوریت ها )EOP( تطبیق دهند، به س��راغ دکت��ر محمدجواد مرادیان 
سرپرس��ت گروه ارزیابان تمرین بزرگ جیرفت رفتیم. در ادامه، خالصه ای از گفت وگوی 
خبرنگار یک. یک. پنج با دکتر مرادیان را می خوانید. دکتر مرادیان: سامانه ای که برای 
ارزیاب��ی مان��ور زلزله جیرفت طراحی ش��د، طب��ق ویرایش دوم کتاب EOP و بر اس��اس 
کارکرد هر واحد بود. در مورد ارزیابی مانور جیرفت با دو محدودیت زمان و کمبود تعداد 
نف��رات ارزیاب مواج��ه بودیم )8 نفر ارزیاب ثابت، 4 نفر ثابت و 10 نفر ارزیابان گروه های 

بهداشتی( ولی موفق شدیم چک لیست های ارزیابی را با توجه به منابع موجود طراحی 
و استفاده کنیم. 

مرادی��ان در م��ورد ویژگی های دیگر ارزیابی مانور به خبرنگار م��ا گفت: برای اولین بار 
چک لیس��ت ها بر اس��اس کتاب EOP و دیگر مراجع بین المللی طراحی و مورداستفاده 
قرار گرفت. همچنین توانس��تیم با استفاده از امکانات اینترنتی، چک لیست های برخط 
را ه��م مورداس��تفاده ق��رار دهی��م، به طوری ک��ه آنالی��ن و در لحظ��ه، خروج��ی و تحلیل 
موردبررس��ی قرار گیرد. دکتر محمدجواد مرادیان در ادامه گفت: اولین س��ؤال ما برای 
رس��یدن به بهترین روش ب��رای ارزیابی این بود که کتاب مرجع م��ا،EOP چه انتظاراتی 
دارد؟ بر اس��اس کتاب مرجع، معیاری برای اندازه گیری پاس��خ دانشگاه ها طراحی شد 
که در مانورهای بعدی تکمیل خواهد ش��د تا جایی که به این پاس��خ دس��ت بیابیم که آیا 
اقدامات دانش��گاه ها در موارد مش��ابه مناسب بوده اس��ت یا خیر. دکتر مرادیان در پایان 
گفت: از بیمار نماها خواس��تیم در فرایند ارزیابی مشارکت فعال داشته باشند به شکلی 
که زمان انجام اقدامات درمانی در مورد خودش��ان را ثبت و ارائه کنند. ش��ایان ذکر است 
بر اس��اس نمودار منتشرش��ده از س��وی سرپرس��ت گروه ارزیابی تمرین غیرنظامی زلزله 
قطب جنوب شرق کشور، هفت دانشگاه دخیل و مورد پایش این مانور، در شاخصه هایی 
چون امنیت، ایمنی، ارتباطات، پش��تیبانی، فرماندهی و کنترل، برنامه عملیاتی، پست 
فرماندهی، فراخوان، مایید و هشدار خبر و مدیریت جامع اطالعات و ارزیابی، توانستند 

نمره ای معادل هشتاد را کسب نمایند.

در  بهداش��ت  وزی��ر 
بازدی��������د از بزرگ تری�����ن 
مان������ور عملیات��ی و غیرنظامی 

کشور در جنوب استان کرمان:

برگ�زاری مانوره�ا 
نیروه�ای  الزم  ت�وان 
بهداشت، درمان و امداد 
را در مقابل بالیای طبیعی 

افزایش می دهد

وزی��ر بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی در جری��ان بازدی��د از منطقه 
برگ��زاری بزرگ ترین مانور عملیاتی و غیرنظام��ی مقابله با بالیای طبیعی 
کش��ور در جنوب اس��تان کرم��ان از برگزارکنندگان ای��ن مانور قدردانی 

ک��رد.

 ب��ه گ��زارش وب دا؛ دکتر س��ید حس��ن هاش��می در حاش��یه این 
بازدی��د گفت: با توجه به بررس��ی های انجام ش��ده مانور به اهداف 
تعیین ش��ده رسیده و امروز کار مهمی با حضور 7 دانشگاه علوم 
پزش��کی قطب جنوب شرق کشور انجام شد. وی اضافه کرد: 
برگ��زاری چنی��ن مانورهای��ی کم��ک می کن��د ت��ا نیروهای 
بهداش��ت، درمان و امداد ت��وان الزم را در مقابل بالیای 
تمام��ی  از  بهداش��ت  وزی��ر  باش��ند.  داش��ته  طبیع��ی 
واحده��ای اس��تقرار یافت��ه بهداش��ت و درم��ان در 

منطق��ه برگ��زاری ای��ن مان��ور بازدی��د ک��رد.



رئیس اورژانس 115 جیرفت:

مانور بزرگ قطب جنوب 
مراک�ز  تجهی�زات  ش�رق 

اورژانس را  به روز کرد
رئیس مرک��ز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی شهرس��تان جیرفت، 
بابی��ان اینک��ه مانور منطق��ه ای اورژانس در کرمان یک مانور تش��ریفاتی نبود 
گف��ت: برگ��زاری ای��ن مانور، س��بب بروز رس��انی و تجهی��ز مراک��ز اورژانس 
ش��هرهای شرق کش��ور ش��د. دکتر ابراهیم محمدی در گفت وگو با خبرنگار 
نش��ریه یک.یک.پنج اظهار داش��ت: مانور منطقه ای مراک��ز اورژانس جنوب 
ش��رق کشور به میزبانی جیرفت، فراتر ازنظر پیش بینی شده برگزار شد و آثار 
مثبتی از خود برجای گذاش��ت. وی با اش��اره به ارزیابی ه��ای صورت گرفته 
توسط بازرس��ان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: 
اورژان��س جیرف��ت در تمام آیتم ها امتیاز باالی 70 درصد را کس��ب کرد و در 
برخ��ی آیتم ها به 85 تا 90 درصد هم رس��ید. رئیس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی شهرستان جیرفت تصریح کرد: یکی از مهم ترین اهداف 
ای��ن مان��ور، تجهی��ز و به روزرس��انی امکان��ات اورژان��س بود که محقق ش��د. 
محمدی خاطرش��ان کرد: تنها اورژانس 115 شهرستان جیرفت، در جریان 
مانور بااعتبار حدود سه میلیارد ریالی، اقدام به خرید تجهیزات کرد. ازجمله 
تجهیزات مورد تأیید مس��ئوالن، خرید ماش��ین ارتباطات س��یار بود.  در این 
مانور تخصصی و کارشناس��ی شده، ش��هرهای معین استان کرمان، با مکان 
استقرار و کمک های امدادی در مواقع بحران آشنا شدند.  تاکنون مانوری با 
ای��ن وس��عت در منطق��ه برگزار نش��ده ب��ود. تیم ه��ای اورژانس فاق��د برنامه 
عملیات��ی بودن��د که با این مانور، تم��ام برنامه ها مش��خص و وظایف تیم های 
مختلف پش��تیبانی، واکنش سریع و س��ایر نیروهای امدادی در زمان بحران 
مش��خص ش��د. وی خاطرنشان کرد: در این مانور تش��ریفات به صفر رسید و 

اهداف مانور در عمل تأثیرگذار و مثبت بود.

رئیس اوژانس 115 کرمان:

اورژان����س  مان����ور 
هم افزای�ی دانش�گاه ه�ا را 

افزایش داد
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمان با اشاره به 
میزبانی این اس��تان در مانور اورژانس منطقه جنوب کش��ور گفت: دستاورد 
مهم این مانور، هم افزایی دانش��گاه های علوم پزش��کی منطقه جنوب ش��رق 
کشور بود. دکتر س��ید محمد صابری در گفت وگو با خبرنگار یک.یک.پنج با 
بیان اینکه این مانور در سطح قابل قبولی برگزار شد اظهار داشت: این مانور 
در انتق��ال تج��ارب، مهم و تأثیرگ��ذار بود و موفقیتی که حاصل ش��د بیش از 
انتظارم��ان ب��ود. وی افزود: مانور  ب��ه قدری خوب برگزار ش��د که مانند یک 
حادثه واقعی بود و نیروها تمام توان خود را به کار بستند. صابری با قدردانی 
از حض��ور تیم ه��ای اورژانس مناطق جنوب ش��رق کش��ور بیان ک��رد: انتظار 
نداشتیم که روسای دانشگاه از شهرهایی مانند ایرانشهر و زاهدان به کرمان 
بیاین��د و حضور آنان با تیم و تجهیزات کامل در برگزاری بهتر مانور تأثیرگذار 
بود. مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی استان کرمان افزود: 
در ای��ن مان��ور آیت��م امنیت بی��ش از 95 درص��د حاصل ش��د و در کل آیتم ها 
موفقیت باالی 70 درصدی داش��تیم. وی با بیان اینکه در کل مانور فقط یک 
آمبوالن��س واژگون ش��د ک��ه در پ��ی آن نیز خوش��بختانه آس��یبی نداش��تیم 
خاطرنش��ان کرد: مانور واقعًا عملیاتی بود و تیم ما در ستاد ICS خوب عمل 
کرد همه معاونان، روس��ا و اعضای تیم به موقع حاضر و به محل اعزام شدند. 
صاب��ری تأکید ک��رد: در مانور اورژان��س هیچ کدام از بخش ه��ا را نمادین کار 
نکردی��م، به طوری ک��ه انباره��ا نیز قفل ب��ود و اعضا در تم��ام بخش ها مجبور 
بودند مانند یک حادثه عمل کنند. رئیس اورژانس کرمان گفت: اس��تاندارد 
زمان حاضر ش��دن در مانور 4 ساعت است که زمان این مانور 4 ساعت و 35 
دقیق��ه بود که با توجه به راه دور مانند زابل و ایرانش��هر و ش��رایط نامناس��ب 
ج��وی، زم��ان خوبی محس��وب می ش��ود. وی خاطرنش��ان ک��رد: حتی فکر 
می کردیم شب اول رؤسا و معاونان به دانشگاه های خود بازگردند اما همه تا 
لحظه آخر در مانور حضور داش��تند که نش��ان از لزوم برپایی مانور بود. مدیر 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان کرمان تصریح کرد: در 
زمان مانور انتظار نداریم همه با تمام قوا حاضر شوند اما در این مانور همه با 
توانی بیش از 70 درصد حضور داش��تند که در مقایس��ه با حادثه، مانند یک 
حض��ور 100 درصدی بود. صابری با اش��اره به اینکه ه��دف از برگزاری این 
مان��ور تجهیز ارگان هایی ب��ود که در زمان حادثه به کمک م��ا می آیند افزود: 
هراندازه آن ها مجهزتر باش��ند، در زمان حادثه به نفع ما اس��ت؛ زیرا در زمان 
حادث��ه، اورژانس ش��هری ک��ه در حادث��ه ای آس��یب می بیند، نی��از به کمک 
اورژانس ش��هرهای دیگر دارد. وی گفت: درگذشته حتی معاونان درمان نیز 
راجع به اورژانس توجیه نبوده و همکاری نمی کردند اما در حال حاضر رفتار 

آن ها بسیار متفاوت شده و در این زمینه سنگ تمام گذاشتند.

رئیس اورژانس 115 بم:

ب�ه  اورژان�س  مراک�ز 
مجه�ز  پش�تیبان  تجهی�زات 

شوند
رئیس مرکز مدیریت و فوریت های پزش��کی شهرس��تان بم گفت: برگزاری 
مانور مراکز اورژانس منطقه جنوب ش��رق کشور، در کرمان آمادگی و تمرین 
مناس��بی در حوادث پیش بینی نشده بود. دکتر محسن رجایی با قدردانی از 
برگزارکنن��دگان مانور ب��زرگ اورژانس کرمان، در گفت وگ��و با خبرنگار یک.

یک.پن��ج اظهار داش��ت: در ای��ن مانور مرک��ز اورژانس بم، به آنچ��ه به عنوان 
هدف برای ش��رکت در مانور اورژانس تعیین کرده بود، دس��ت یافت. رجایی 
بابیان این که این مانور یک مانور واقعی بود تصریح کرد: برای شرکت در این 
مان��ور، تجهیزاتی جمع آوری نش��ده بود و بارندگی ش��دید و لغزندگی جاده، 
باع��ث ش��د مانور به ش��کل واقعی ت��ر برگزار ش��ود. رئی��س مرک��ز مدیریت و 
فوریت های پزش��کی شهرستان بم خاطرنشان کرد: در این مانور، امکانات و 
تجهیزات فردی در قابل قبولی وجود داشت اما در موضوع درمان و مکان آن 
کاستی هایی وجود دارد که باید بیش از پیش به این موضوع توجه شود. وی 
گفت: این مانور نش��ان داد که باید در مراکز اورژانس، ظرفیت مازاد ازجمله 
آمبوالنس پش��تیبان وجود داشته باشد تا در حوادث پیش بینی نشده بهترین 
ارائ��ه ش��ود. رجای��ی بی��ان ک��رد: پ��س از اج��رای موفق مان��ور به ای��ن مهم 
دس��ت یافتیم که باید مکان های ویژه و اختصاصی با ایزوله الزم، برای درمان 
بیم��اران در مواق��ع بحرانی پیش بینی کرد تا بیماران بستری ش��ده در مراکز 

درمانی با ورود این بیماران حادثه دیده به بیماری های واگیر مبتال نشوند.

رئیس اورژانس 115 رفسنجان:

مان�ور ب�زرگ اورژانس 
هماهنگی ه�ای  جیرف�ت  در 

بین بخشی را افزایش داد
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی رفس��نجان با اشاره به 
مانور بزرگ اورژانس جنوب ش��رق کشور در شهرستان جیرفت کرمان گفت: 
ای��ن مانور ب��زرگ، هماهنگی ه��ای بین بخش��ی را افزایش داد. دکتر س��ید 
محس��ن مرتضوی در گفت وگو ب��ا خبرنگار یک.یک.پنج اظهار داش��ت: این 
مان��ور که با حضور همه جانبه نیروهای اورژانس جنوب ش��رق کش��ور برگزار 
شد، از این جهت بسیار خوب بود که تاکنون مانوری با این وسعت انجام نشده 
بود. ای��ن مانور آموزش های زیادی در بخش ه��ای مختلف به ویژه هماهنگی 
بین بخشی داشت و بر توان نیروهای اورژانس افزود. این مانور نشان داد که 
باید با برگزاری مانورهای کوچک و دورمیزی، به رفع مش��کالت اقدام کرد و 
در مانورهای بزرگ حضور بیش��تری داش��ت. مدیر مرکز اورژانس شهرستان 
رفس��نجان خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکالت در این مانور مشخص شد. 
این مانور به بیش از 80 درصد پیش بینی های خود دست یافت. برگزاری این 
مانورها ب��ه همراه تأمین اعتبار و تجهیز مراکز اورژانس با هماهنگی بیش��تر 

دانشگاه، باید بیش ازپیش موردتوجه و تأکید قرار گیرد.

ویژه نامه 
مانور کرمان



رئیس اورژانس 115 ایرانشهر:

نیازمند  اورژان�����س 
امداد  پیشرفته  دستگاه های 

و نجات است
رئی��س مرکز مدیریت و فوریت های پزش��کی ایرانش��هر با اش��اره به حضور 
موف��ق این مرکز در اورژانس جنوب ش��رق کش��ور گفت: اورژان��س، نیازمند 
دس��تگاه های پیش��رفته ام��داد و نج��ات اس��ت. دکت��ر محمد اکب��ر زرین در 
گفت وگ��و با خبرنگار یک.یک.پنج اظهار داش��ت: در مانور کرمان، اورژانس 
دانش��گاه علوم پزش��کی شهرس��تان ایرانش��هر با توجه به نوپا بودن و کمبود 
امکانات، تجهیزات، کارشناس��ان و آمبوالنس حضور منس��جمی داشت. وی 
بابی��ان این ک��ه دانش��گاه های دیگ��ر ب��ا امکاناتی که داش��تند می توانس��تند 
حضوری پررنگ تر داش��ته باش��ند، تصریح ک��رد: در روزهای تری��اژ و کنترل 
بیماری ها، اورژانس ایرانش��هر بس��یار موفق عمل ک��رد و اعضای تیم پس از 
بازگش��ت، نس��بت به کار خود احس��اس رضایت می کردند. زرین بیان کرد: 
زمانی می توانیم بگوییم که به 100 درصد اهداف خود رسیده ایم که همانند 
هالل احمر، دس��تگاه های پیش��رفته امداد و نجات داش��ته باش��یم و بتوانیم 
به طور کامل امداد و نجات را انجام دهیم. رئیس مرکز مدیریت و فوریت های 
پزشکی ایرانشهر، با بیان این که تجهیزات اورژانس اندک است، خاطرنشان 
کرد: مجموعه اورژانس کشور باید توجه بیشتری به مناطق بحران خیز مانند 
ایرانش��هر داشته باش��د. وی افزود: با توجه به این که ما دو هزار کیلومتر مرز 
آبی و خاکی با کش��ورهای همس��ایه؛ ازجمله افغانس��تان و پاکستان داریم و 
امکان وقوع هرگونه بحران در این مناطق وجود دارد باید دانشگاه ما به یک 
منطقه معین تبدیل شود. رئیس اورژانس ایرانشهر خاطرنشان کرد: با توجه 
ب��ه این که از مرکز کش��ور، 2 هزار کیلومت��ر و از مرکز اس��تان، 350 کیلومتر 
فاصله داریم، امدادرس��انی از مرکز کشور در زمان وقوع حادثه زمان بر است. 
ایجاد و تجهیز یک س��وله برای ذخیره تجهیزات و سرویس دهی در این مرکز 
ضروری است. زرین خواستار تقویت ناوگان ترابری و لجستیک شد و تصریح 
ک��رد: برگ��زاری مانورها بس��یار س��ودمند اس��ت اما اگ��ر مانوره��ا به صورت 
منطقه ای و کوچک برگزار ش��وند، امکان ش��رکت تیم ها بیش��تر می شود و با 

هزینه کم، توان اطالعات عملیاتی باال می رود.

رئیس اوژانس 115 کرمان:

اورژان����س  مان����ور 
هم افزای�ی دانش�گاه ه�ا را 

افزایش داد
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمان با اشاره به 
میزبانی این اس��تان در مانور اورژانس منطقه جنوب کش��ور گفت: دستاورد 
مهم این مانور، هم افزایی دانش��گاه های علوم پزش��کی منطقه جنوب ش��رق 
کشور بود. دکتر س��ید محمد صابری در گفت وگو با خبرنگار یک.یک.پنج با 
بیان اینکه این مانور در سطح قابل قبولی برگزار شد اظهار داشت: این مانور 
در انتق��ال تج��ارب، مهم و تأثیرگ��ذار بود و موفقیتی که حاصل ش��د بیش از 
انتظارم��ان ب��ود. وی افزود: مانور  ب��ه قدری خوب برگزار ش��د که مانند یک 
حادثه واقعی بود و نیروها تمام توان خود را به کار بستند. صابری با قدردانی 
از حض��ور تیم ه��ای اورژانس مناطق جنوب ش��رق کش��ور بیان ک��رد: انتظار 
نداشتیم که روسای دانشگاه از شهرهایی مانند ایرانشهر و زاهدان به کرمان 
بیاین��د و حضور آنان با تیم و تجهیزات کامل در برگزاری بهتر مانور تأثیرگذار 
بود. مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی استان کرمان افزود: 
در ای��ن مان��ور آیت��م امنیت بی��ش از 95 درص��د حاصل ش��د و در کل آیتم ها 
موفقیت باالی 70 درصدی داش��تیم. وی با بیان اینکه در کل مانور فقط یک 
آمبوالن��س واژگون ش��د ک��ه در پ��ی آن نیز خوش��بختانه آس��یبی نداش��تیم 
خاطرنش��ان کرد: مانور واقعًا عملیاتی بود و تیم ما در ستاد ICS خوب عمل 
کرد همه معاونان، روس��ا و اعضای تیم به موقع حاضر و به محل اعزام شدند. 
صاب��ری تأکید ک��رد: در مانور اورژان��س هیچ کدام از بخش ه��ا را نمادین کار 
نکردی��م، به طوری ک��ه انباره��ا نیز قفل ب��ود و اعضا در تم��ام بخش ها مجبور 
بودند مانند یک حادثه عمل کنند. رئیس اورژانس کرمان گفت: اس��تاندارد 
زمان حاضر ش��دن در مانور 4 ساعت است که زمان این مانور 4 ساعت و 35 
دقیق��ه بود که با توجه به راه دور مانند زابل و ایرانش��هر و ش��رایط نامناس��ب 
ج��وی، زم��ان خوبی محس��وب می ش��ود. وی خاطرنش��ان ک��رد: حتی فکر 
می کردیم شب اول رؤسا و معاونان به دانشگاه های خود بازگردند اما همه تا 
لحظه آخر در مانور حضور داش��تند که نش��ان از لزوم برپایی مانور بود. مدیر 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان کرمان تصریح کرد: در 
زمان مانور انتظار نداریم همه با تمام قوا حاضر شوند اما در این مانور همه با 
توانی بیش از 70 درصد حضور داش��تند که در مقایس��ه با حادثه، مانند یک 
حض��ور 100 درصدی بود. صابری با اش��اره به اینکه ه��دف از برگزاری این 
مان��ور تجهیز ارگان هایی ب��ود که در زمان حادثه به کمک م��ا می آیند افزود: 
هراندازه آن ها مجهزتر باش��ند، در زمان حادثه به نفع ما اس��ت؛ زیرا در زمان 
حادث��ه، اورژانس ش��هری ک��ه در حادث��ه ای آس��یب می بیند، نی��از به کمک 
اورژانس ش��هرهای دیگر دارد. وی گفت: درگذشته حتی معاونان درمان نیز 
راجع به اورژانس توجیه نبوده و همکاری نمی کردند اما در حال حاضر رفتار 

آن ها بسیار متفاوت شده و در این زمینه سنگ تمام گذاشتند.

رئیس اورژانس 115 زابل:

اورژان�س  مانوره�ای 
فرا منطقه ای برگزار شود

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان زابل با اشاره 
به حضور عوامل اورژانس این شهرس��تان، در مان��ور عملیاتی منطقه جنوب 
شرق کشور گفت: این مانور تمرین بسیار خوبی بود و تکسنین های اورژانس 
این شهرس��تان با جدیدترین برنامه ریزی و عملیات در حوادث بحرانی آش��نا 

شدند.

دکتر غالمعلی رفعت در گفت وگو ب��ا خبرنگار یک.یک.پنج، با قدردانی از 
میزبانی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان و مرکز فوریت های پزشکی این 
اس��تان و شهرستان جیرفت در برگزاری مانور منطقه ای اظهار داشت: مرکز 
مدیریت و فوریت های پزش��کی شهرس��تان زابل، توانس��ت ب��ا حضور در این 
مانور، تجهیزات موردنیاز را خریداری و نوسازی کند. وی بیان کرد: برگزاری 
این مانور، س��بب حساسیت بیشتر مسئوالن دانش��گاه علوم پزشکی استان 
سیس��تان و بلوچستان برای برگزاری مانور اس��تانی شد و تا پایان امسال نیز 
این مانور برگزار می شود. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
شهرس��تان زاب��ل خاطرنش��ان ک��رد: هزینه های��ی که ب��رای حض��ور و خرید 
تجهی��زات موردنی��از در مانور منطق��ه ای کرمان صورت گرف��ت درواقع یک 
س��رمایه گذاری مناسب برای آمادگی بیش��تر اورژانس در مواقع بحران بود. 
رفع��ت تصری��ح ک��رد: حض��ور عوام��ل اورژان��س زاب��ل در مان��ور عملیاتی و 
غیرنظام��ی مقابل��ه با بالی��ای طبیعی در جیرفت کرمان س��بب ایجاد س��وله 
مدیریت بحران اورژانس در این شهرس��تان شد. 70 درصد تجهیزات آن نیز 
با ش��رکت در مانور تأمین ش��د.  پیش��نهاد می ش��ود این گونه مانورها با نگاه 
جغرافیای��ی و ف��را منطقه ای برگزار ش��ود ت��ا نیروهای اورژان��س در هرلحظه 

آمادگی امدادرسانی را در حوادث غیرمترقبه داشته باشند.

رئیس اورژانس 115 زاهدان:

مانور  بع�دی  مراحل 
مناط�ق  در  اورژان�س 

محروم مرزی برگزار شود
رئی��س مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و فوریت های پزش��کی زاهدان خواس��تار 
برگزاری مراح��ل بعدی مانورهای اورژانس در مناطق محروم مرزی اس��تان 
سیس��تان و بلوچس��تان ش��د. دکتر فریبرز راش��دی در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
یک.یک.پنج با قدردانی از مس��ئوالن در برگزاری مانور بزرگ اورژانس شرق 
کش��ور در اس��تان کرمان اظهار داش��ت: این که چند دانش��گاه با گردهمایی 
ایده و توان خود را به نمایش درآورده و چند شب سختی را تحمل کرده و به 
اجرای مانور پرداختند کاری بزرگ بود. راش��دی بی��ان کرد: برگزاری مانور 
اورژانس نش��ان داد باید در بحران ها با برنامه ریزی منس��جم تری وارد میدان 
ش��د و نسبت به تجهیز امکانات و تأمین نیرو اقدام کرد. رئیس مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزش��کی شهرس��تان زاهدان خاطرنش��ان کرد: در این 
مانور مش��کالت موجود در مرکز اورژانس این شهرس��تان ارزیابی شد و برای 
برطرف کردن آن، با دس��تورالعمل های جدی��د برنامه ریزی های الزم صورت 
گرفت. وی افزود: پیش��نهاد ما این است که مراحل دیگر مانورهای اورژانس 
به صورت تعریف شده در لب مرز برگزار و در حاشیه آن نیز خدماتی به مناطق 
محروم روس��تایی ارائه شود. راش��دی، تعامل و همکاری دانشگاه های علوم 
پزش��کی را از دیگر نقاط مثبت برگزاری این مانور دانس��ت و خواس��تار تکرار 

این برنامه ها شد.

ویژه نامه 
مانور کرمان



علیرضا دهقانی / روزنامه نگار

در قطب جنوب شرق کشور برگزار شد

تمرین 1200 نفره
حضور 7 دانشگاه علوم پزشکی در 1  تمرین بزرگ

رتبه شش��م ایران در میان کش��ورهای جهان در رخداد حوادث طبیعی و بالیا، لزوم آمادگی همه جانبه برای مقابله با 31 مورد از 40 
مورد حادثه طبیعی در جهان را آشکار می کند. یکی از بالیایی که هرچند وقت یک بار شنیدن خبرش لرزه به انداممان می اندازد، زمین لرزه 

اس��ت. )در س��اعت 4:30 بامداد روز پنج ش��نبه 21 آبان ماه 94 زمین لرزه ای به بزرگی 6/4 ریش��تر و عمق کانونی 8 کیلومتر، در پی فعالیت گسل 
س��بزواران به وقوع می پیوندد. گس��ل جیرفت با روند تقریبًا شمالی– جنوبی، نهشته های کواترنر را قطع کرده و دارای حرکت امتداد لغز راستگرد است. 

چون گسل جیرفت فعال بوده و در سده بیستم شاهد بروز زلزله و تخلیه انرژی در این منطقه نبوده ایم، لذا توجه و مراقبت از آن از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اس��ت. حدود 65 درصد از س��اختمان های مس��کونی و تجاری و همچنین ادارات اصلی ش��هر به دلیل ارتعاش لرزه ای ناش��ی از زلزله دچار خس��ارت ش��ده اند. 

تأسیسات و زیرساخت های شهر آسیب جدی دیده اند. خطوط ارتباطی اعم از تلفن های ثابت و سیار، مختل شده است و امکان برقراری ارتباط با شهر وجود ندارد. 
ش��بکه برق ش��هر ازکارافتاده و خاموشی مطلق شهر را فراگرفته است.( در باال بخشی از طرح کلی زلزله جیرفت را خواندیم. بر اساس این سناریو بود که EOC دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان در محل مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کرمان به عنوان مسئول قطب جنوب شرق کشور فعال شد تا با ایجاد هماهنگی و بسیج نیروهای 
امدادی و بهداش��تی ش��ش دانش��گاه تحت نظارتش بتواند پاسخ شایسته ای به بحران حادث ش��ده در جیرفت بدهد. بزرگ ترین مانور جنوب شرق کشور، هفت دانشگاه علوم 

پزش��کی را درگی��ر ک��رد تا حضور این دانش��گاه ها در کنار هم خصوصیت اصلی این مانور بزرگ باش��د. به گفته اس��اتید اهل فن، مهم ترین نکته برگزاری ای��ن تمرین، جابجایی 
نیروهای امدادی و بهداش��تی از دانش��گاه های قطب جنوب ش��رق با مدیریت یک دانش��گاه بود که می توان گفت به شکل قابل قبولی این مهم انجام شد. یکی از نکات بسیار مهم 
برگزاری این مانور، تعیین محل مانور براس��اس واقعیت بود. همان گونه که در س��ناریو خواندیم گس��ل س��بزواران، پتانس��یل ایجاد یک زمین لرزه مهیب را دارد؛ چراکه به عقیده 

کارشناس��ان، محتمل ترین نقطه برای این حادثه در اس��تان کرمان، جیرفت اس��ت. تمرین آمادگی برای زلزله و بحران، بر اس��اس زمان های واقعی انجام ش��د، به طوری که پس از 
فراخوانی نیروها در زمان های تعیین ش��ده، هرکدام از دانش��گاه ها نیروهای خود را فراخوان کرده و راهی جیرفت ش��دند. طبق استاندارد، گروه های درمانی موسوم به DMAT هر 
دانشگاه متشکل از 35 نفر است ولی در این مانور بزرگ تعریف جامع تری ارائه شد و دانشگاه ها کامل تر و قوی تر در بحران فرضی حاضر شدند؛ درواقع دانشگاه ها تمام توانایی ها 
و خدماتی را که از یک دانشگاه علوم پزشکی مورد انتظار است را با خود به جیرفت آوردند. مانور جیرفت بهانه ای بود تا نزدیک به 900 نفر از کارکنان هفت دانشگاه علوم پزشکی 
ایرانشهر، بم، جیرفت، رفسنجان، زابل، زاهدان و کرمان در جیرفت جمع شوند و شعار"همگرایی و هم افزایی بهداشت و درمان در پاسخ به حوادث و بالیا با رویکرد جامعه محور" 
را عینیت ببخشند. کارکنانی که در شرایط آب و هوایی سخت روزهای برگزاری مانور در چهار آمادگاه از پیش تعیین شده در چهار نقطه از شهر جیرفت با صمیمیت و صبر، شب 
را در چادرهای��ی ک��ه خودش��ان برپاک��رده بودند، گذراندند. در حاش��یه برگزاری مانور از دکتر س��ید محمد صابری ریئس مرک��ز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی کرمان 
خواس��تیم از دیدگاه خود، مانور را توصیف کند. دکتر صابری این گونه پاس��خ داد: این تمرین، هفت دانش��گاه علوم پزشکی را در گستره ای شامل دو استان و نزدیک به %22 

از خاک کش��ور را مس��تقیم و غیرمس��تقیم درگیر کرد. درمجموع 125 تیم واکنش سریع با حدود 300 خودرو، 50 دس��تگاه آمبوالنس، شش دستگاه اتوبوس آمبوالنس و 
چهار دستگاه موتورالنس را برای برگزاری این تمرین نیازسنجی شده به کار گرفتیم. همچنین در دو آمادگاه، دو بیمارستان صحرایی برپا کردیم. در مورد آمادگاه، این 

توضیح الزم اس��ت که آمادگاه به جایی گفته می ش��ود که تیم های درمانی و بهداش��تی در آن برای اعزام به محل بحران و حادثه آماده می ش��وند ولی در این تمرین، 
آمادگاه خدمات درمانی نیز ارائه می کرد که درواقع فراتر و کامل تر از یک آمادگاه بود. عصر روز اول رؤس��ای هفت دانش��گاه حاضر در بزرگ ترین مانور عملیاتی 

و غیرنظامی مقابله با بالیای طبیعی کش��ور، به اتفاق مدیران اورژانس کش��ور ضمن در جریان قرار گرفتن از فعالیت هایی که هر آمادگاه انجام ش��ده بود با 
کارکنان در واحدهای مختلف دیدار کردند. گفتنی ست روسای دانشگاه ها شب را در کنار کارکنان دانشگاه خود در چادر به صبح رساندند. روز دوم، 

مانور از شکل بحران اولیه خارج شده و به سمت یک همه گیری پیش رفت و سناریوی اپیدمی شیگال در یک خوابگاه دانشجویی اجرا شد. مانور 
در لحظات انتهایی خود شاهد حضور دکتر آقاجانی معاون وزیر بهداشت و درمان و دکتر صابری نیا بود که برای بازدید از مانور وارد شهر 

جیرفت ش��ده بودند. دکتر آقاجانی طی بازدید از آمادگاه ها از روند اقدامات انجام ش��ده مطلع گش��ته و در هر آمادگاه با نیروهای 
حاضر عکس یادگاری گرفتند. پس از گذشت ساعتی وزیر محترم بهداشت، دکتر هاشمی، وارد جیرفت شد و مستقیم به 

آم��ادگاه A که درواقع آمادگاه اصلی محس��وب می ش��د رفت و از بیمارس��تان صحرای��ی و همچنین خودروهای 
ارتباطات و مدیریت بحران دانش��گاه های علوم پزشکی جیرفت و کرمان دیدن کرد. دکتر هاشمی در 

انتها با اصحاب رس��انه گفت وگو کرد و به همه دست اندرکاران برگزاری این تمرین بزرگ 
خداقوت گفت.

ویژه نامه 
مانور کرمان
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