
»مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی« 
یا »اورژانس 115« ؟!

خدمت رس��انی فوریت های پزشکی در کشور با راه اندازی واحدهای 
اورژانس 115 شروع شده است. در ابتدای کار به دلیل محدودیت ها و 
توس��عه کم، تنها خدمات فوریت های پزش��کی در قالب اورژانس 115 
انجام ش��ده است. به  مرور زمان و با توانمندی باالیی که در فوریت های 
پزشکی دیده شد، واحدهای بیشتری به مجموعه اورژانس 115 اضافه 
گردید و نام آن نیز به مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی تغییر 
یافت تا به سیس��تم بهداشت و درمان کش��ور ارائه خدمت دهد. اضافه 
شدن مدیریت بحران در مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی به مرکز و 
همچنین پدافند غیرعامل نشان دهنده مهم و حیاتی بودن این واحدها 
می باشد که الزم است تحت نظارت یک مدیریت واحد خدمات رسانی 
کنن��د. با توجه به بحران خیز بودن کش��ورمان و وقوع حوادث و بالیای 
غیرطبیع��ی و طبیعی، برنامه ریزی و آمادگ��ی در مقابله با این حوادث 
یک��ی از ضروری��ات ه��ر مرکز می باش��د. نظ��ارت و کنترل ب��ر اورژانس 
بیمارس��تان ها نیز یکی دیگر از واحدهایی اس��ت که به مجموعه مرکز 
مدیری��ت ح��وادث و فوریت ه��ای پزش��کی اضاف��ه گردی��ده ت��ا ضمن 
هماهنگی بیش��تر دو مجموعه اورژانس پیش بیمارس��تانی و اورژانس 
بیمارستانی تحت نظارت مدیریت واحد، ارتقاء و هماهنگی بیشتری را 
در جه��ت خدمت رس��انی بهت��ر و باکیفیت تر به مردم ش��اهد باش��یم. 
متأس��فانه هنوز مردم در سطح جامعه و حتی بس��یاری از مسئوالن در 
سیستم بهداش��ت و درمان کش��ور صرفا خدمات اورژانس 115 از این 
مرک��ز را مدنظر دارند و کمتر به س��ایر وظایف حس��اس و حیاتی مراکز 
مدیری��ت ح��وادث و فوریت ه��ای پزش��کی ازجمله پدافن��د غیرعامل، 
مدیری��ت بح��ران، اورژانس بیمارس��تانی و هدایت عملی��ات بحران در 
س��طح دانشگاه و مجموعه وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
اط��الع دارند. متأس��فانه علیرغم محول ش��دن این وظای��ف، تغییرات 
محسوس��ی خصوصا در نیروی انس��انی ک��ه رکن اصلی هر س��ازمانی 
اس��ت، صورت نگرفته و مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی با 
همان نیرو و حتی امکانات اورژانس 115، سایر خدمات الحاق شده به 
مرکز را انجام می دهند. با توجه به محول شدن وظایف خطیر وحیاتی 
فوق الذک��ر ب��ه مراکز مدیری��ت ح��وادث و فوریت های پزش��کی، توجه 
مسئوالن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این مجموعه 
الزم و ضروری اس��ت. بدون ش��ک در اولویت قرار دادن و رس��یدگی به 
مس��ائل مرکز مدیری��ت حوادث و فوریت های پزش��کی در حیطه منابع 
مال��ی، نیروی انس��انی و تجهی��زات نوعی س��رمایه گذاری مؤثر و مفید 
خواهد بود. امیدواریم با درایت مس��ئوالن محترم در وزارت بهداشت، 
توجه بیش��تری به خط اول سیستم بهداش��ت و درمان کشور که مراکز 

مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی هستند، شود.

  
ل��زوم مدیریت واحد در اورژانس»بیمارس��تانی« و 

»پیش بیمارستانی«
اهمی��ت یکپارچگی حوزه س��تادی و سیاس��ت گذار اورژان��س در وزارت 
بهداش��ت و دانش��گاه ها در دو ح��وزه پی��ش بیمارس��تانی و بیمارس��تانی، 
مسئولین امر را بر آن داشت تا در سال 1387 این دو حوزه در مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزش��کی کش��ور در کنار هم و با انسجام کامل، تداوم 
خدمات اورژانسی را از صحنه تا بخش اورژانس بیمارستان میسر نمایند. در 
ح��ال حاضر از مجم��وع 570 بیمارس��تان دانش��گاهی زیرمجموعه وزارت 
بهداش��ت، حدود 330 بیمارس��تان آموزش��ی-درمانی و مابقی بیمارستان 
درمان��ی هس��تند؛ ک��ه از کل بیم��اران ورودی ب��ه بخش ه��ای اورژان��س، 
حدود62% به بیمارس��تان های آموزشی مراجعه و اخذ خدمات می نمایند. 
عمده فعالیت ها در کمیته های تخصصی اورژانس در مرکز مدیریت حوادث 
در دو حوزه اورژانس پیش بیمارس��تانی و بیمارس��تانی ص��ورت می گیرد و 
تالش بر این است که فرایندهای مختلف خدمات اورژانس در این دو حوزه 
در امتداد و مکمل هم انجام ش��وند. خوش��بختانه هم اکنون ش��اهد ارتباط 
روزافزون ستاد و صف در دو حوزه اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی 
هس��تیم و هم افزایی در این حوزه ها سبب افزایش میزان و کیفیت خدمات 
در اورژانس ه��ا و نهایت��ا رضایتمندی هم وطنان و مددجویان خواهد ش��د. 
پرس��نل بخ��ش اورژان��س بیمارس��تان ها به خوبی ب��ه این ام��ر واقف اند که 
بیماران��ی ک��ه توس��ط اورژانس پی��ش بیمارس��تانی ب��ه بیمارس��تان آورده 
می شوند، نسبت به بیماران با سطح مشابه، در اولویت تریاژ می باشند و این 
امر سبب کمترین میزان تأخیر در تخلیه و ترخیص آمبوالنس های اورژانس 
پی��ش بیمارس��تانی اس��ت. با آغ��از اج��رای طرح تح��ول نظام س��المت از 
اردیبهش��ت س��ال 1393 و به تبع آن افزایش نس��بی تع��داد مأموریت های 
اورژانس و مراجعین اورژانس بیمارستانی، لزوم ارتباط مؤثر حوزه اورژانس 
پی��ش بیمارس��تانی و بیمارس��تانی بیش ازپی��ش نمایان می ش��ود. اهمیت 
موضوع تله مدیسین و ارتباطات بی سیم پیش بیمارستانی و بیمارستانی با 
پیش��رفت زیرس��اخت ها ک��ه از برنامه های در ح��ال اجرای مرک��ز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی است، بر هیچ کس پوشیده نیست؛ بطوریکه 
اهمیت این موضوع خود را در موارد خاص ازجمله انتقال بیماران مشمول 
پروتکل های مراقبت های ویژه و پروسیجرهای اورژانسی در زمان طالیی و 
درمان س��کته های مغزی ایسکمیك و س��کته های قلبی که جزء برنامه های 

خاص وزارت بهداشت است بیش ازپیش نمایان می سازد.

نکته ای که در پایان الزم به ذکر اس��ت اینکه 406 بیمارس��تان باالی 64 
تخت دانش��گاهی وزارت بهداش��ت در طرح تحول نظام س��المت مش��مول 
اجرای برنامه متخصص مقیم اورژانس و بیمارس��تان ش��ده اند و از یك تا 9 
پزش��ك متخصص مقیم در رشته های مختلف موردنیاز به صورت 24 ساعته 

خدمات تخصصی ارائه می دهند.
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حکایت کوزه گری که در کوزه افتاد!
در ای��ن )ح��دودا( س��ی س��ال عم��ری ک��ه از خ��دا گرفت��ه ام، 
بحم��دا...، تاکن��ون به خدم��ات اورژان��س 115 نیازمند نش��ده 
بودم، مگ��ر همین چند روز پیش! که ب��رای نظافت حمام جوهر 
نمک را بر روی س��رامیک ها ریختم و مش��غول نظافت ش��دم، که 
ناگه��ان احس��اس س��وزش تیزی در چش��م هایم کردم. س��وزش 
چش��م هایم س��ریعا ب��ه تلخ��ی ش��دیدی در ت��ه گلویم بدل ش��د. 
سراس��یمه خواستم از حمام خارج شوم که احساس کردم نفسم 
ش��دیدا تنگ ش��ده اس��ت، ناگهان دچار اس��ترس عجیبی شدم. 
کشان کش��ان خودم را به هوای آزاد حیاط رساندم، اما هرلحظه 
تنگ��ی نف��س بیش��تر بی��خ گلوی��م را می فش��رد. ت��ا اینک��ه واقعا 
احس��اس خفگی را حس کردم! همس��رم را که در منزل تنها بود 
ص��دا زدم و از وی خواس��تم ت��ا ش��ماره 115 را بگی��رد. همس��ر 
بیچاره ام که اصال پرس��نل درمان نیست و از اقدامات اورژانسی 
فقط اتو زدن لباس س��پید فرم مرا بلد است! با استرس شدیدی 
ک��ه به لکن��ت زبان افت��اده بود ش��ماره 115 را گرف��ت و اپراتور 
دیس��پچ ک��ه از همکاران بود تماس را پاس��خ داد. آن س��اعت که 
حوال��ی غ��روب ب��ود و اوج مأموریت ه��ای کاری 115، صدای��ی 
بس��یار ضعیف تلفن 115 را پاسخ داد. صدا به قدری ضعیف بود 
ک��ه همس��رم متوجه راهنمایی ه��ای اپراتور نمی ش��د. دقائقی با 
ش��ماره 115 در حال صحبت و دادن آدرس گذش��ت و هر لحظه 
طاقت��م کمتر می ش��د. در آن لحظه با تم��ام وجود حس کردم که 
یک بیمار اورژانس��ی تا رس��یدن آمبوالنس چه می کشد. ناگهان 
همس��رم گف��ت ک��ه 115 می گوید به بیمارت س��یب ب��ده! ما در 
منزل س��یب نداش��تیم، و همسرم تا خانه همس��ایه دوید تا سیب 
تهی��ه کن��د. چن��د دقیقه بعد س��یب قاچ خ��ورده ای را جلوی من 
گرفت و گفت: 115 گفته اس��ت این س��یب را بخور! من در حال 
خفه ش��دن ب��ودم و توانایی نداش��تم که برای��ش توضیح دهم که 
منظور 115 ش��یر بوده و احتماال مسمومیت مرا از نوع گوارشی 
ف��رض کرده ان��د. هم��کاران س��ریعا ب��ه من��زل ما رس��یدند، رگ 
گرفتن��د و س��یصد میلی گرم هیدروکورتیزون و هش��ت میلی گرم 
دگزامت��ازون را تزریق کردند. 55 دقیقه در زیر اکس��یژن به س��ر 
بردم تا نفسم س��ر جایش آمد و توانستم از همکارانم تشکر کنم. 
بع��دا که حال��م روبه راه ش��د و س��اعت ها را چک ک��ردم، متوجه 
ش��دم که از زمان تماس تا رس��یدن آمبوالنس ب��ه درب منزل ما، 
کمتر از هش��ت دقیقه شده بود که این مسئله جای تشکر فراوان 

دارد. 
در ای��ن حادث��ه نزدی��ک به مرگی ک��ه برای��م رخ داد دو نکته را 
فهمیدم: اول اینکه در جامعه ما آموزش فوریت های پزش��کی به 
عم��وم بس��یار ضعیف اس��ت، حت��ی من اورژانس��ی نتوانس��ته ام 
همس��ر خودم را در خص��وص اقدامات اولیه اورژانس��ی آموزش 
ده��م! دوم اینک��ه در دیس��پچ هایی که اتوماس��یون ش��ده اند به 
دلیل اس��تفاده از هدفون و احتماال مس��تهلک بودن هدفون ها، 
صدا خیلی ضعیف اس��ت و این ضعیفی صدا یعنی تداخل ش��یر 
با س��یب! بنده شخصا در چندین ش��هر مختلف تست کرده ام که 
متأس��فانه ضعیف��ی صدای اپراتورهای دیس��پچ مش��هود اس��ت. 
البت��ه در دیس��پچ های��ی که هن��وز آنالوگ ب��وده و گوش��ی تلفن 
دارن��د ص��دای اپرات��ور خیلی واضح تر اس��ت. لذا این مس��ئله از 

جانب مس��ئوالن مراکز پیام جای بررس��ی و رفع عیب دارد.
آن ش��ب تا دیروق��ت تنگی نفس ام��ان خوابیدنم نداد. و من تا 
پاس��ی از ش��ب در این فک��ر بودم ک��ه حقیقتا حض��ور همکارم بر 
بالی��ن م��ن که ب��ا تنگی نفس دس��ت ب��ه گریبان ب��ودم، چه قدر 
آرامش بخ��ش بود! آن ش��ب این س��ؤال برایم ایجاد ش��د که چه 
تع��داد بیمار و یا مص��دوم بدحال با دیدن لباس س��پید من، این 
احس��اس آرامش در دلشان پدید آمده است؟! مطمئنا در این نه 
س��الی ک��ه در سیس��تم 115 مش��غول ب��وده ام بیم��اران بدحال      
این چنینی کم نبوده اند. آن ش��ب را تا دیروقت اندیش��ه کردم و 
به این نتیجه رس��یدم که ش��اید خدای باالس��رم خواسته است با 
این پیش��امد تلخ، تلنگری به روح خس��ته ام بزند! روح خسته ای 
ک��ه در گی��رودار فش��ارهای کاری 115 گاه��ی گیرپ��اژ می کند! 
اص��ال چ��ه اهمیت دارد که به م��ا کارانه بدهند ی��ا نه؟! اصال چه 
اهمی��ت دارد ک��ه قانون ارتقای به��ره وری را اجرا کنن��د یا نه؟! 
اصال چه اهمیت دارد که کمبود نیروی انسانی و آمبوالنس های 
فرس��وده فش��ار کاری را مضاع��ف می کند ی��ا نه؟! آی��ا واقعا باید 
تمام اندازه ها را با مقیاس های مالی س��نجید؟! آن ش��ب تمامی 
ای��ن س��ؤال ها از ذهنم عبور ک��رد و متحیر بودم ک��ه چرا در این 
چند س��ال اخی��ر، رضایت ش��غلی ام تا این اندازه کاس��ته ش��ده 
اس��ت؟ آن ش��ب، اگرچه ش��ب س��خت و تنگ��ی بود... اما ش��ب 
خوب��ی بود، زیرا پس از نه س��ال کار در اورژانس 115 احس��اس 

کردم راهم را اش��تباه نیامده ام...!
من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست 

 تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

بیست وهشت مرداد... روزی که قرین شده با یک رخداد تاریخی 
تلخ است، اما این بار نه کودتایی در کار بود و نه خیانتی! تنها آتش 
بود و شعله ای سپید و سوزان که زخم یادگار سی درصد سوختگی 
را ب��ر چه��ره یک مرد نش��اند. م��ردی که پ��در یک خانواده اس��ت. 
بیست وهش��ت مرداد 1394 س��اعت 11:52 دقیقه قب��ل از ظهر، 
پایگاه 226 نوبنیاد اورژانس 115 تهران، ناگهان با انفجاری مهیب 
به لرزه آمد و چند لحظه بعد مردی بود که در آتشی سپید سوخت و 
به گفته خودش در آن لحظه فقط توانس��ت خود را به زیر دوش آب 

سرد برساند.

وقتی حادثه انفجار کپسول اکسیژن در اورژانس تهران را شنیدیم 
اوال احس��اس نگران��ی کردی��م؛ ثانیا احس��اس تأس��ف. نگرانی در 
خص��وص همکارانی که در این حادثه آس��یب دیده اند؛ و تأس��ف بر 
اینکه چرا اصال باید چنین اتفاقات ناگواری رخ دهد؟! اینکه مقصر 
این حادثه تلخ که بود؟ و چرا اصال این اتفاق رخ داد؟ و برای اینکه 
در آینده چنین اتفاقاتی نیفتد چه کارهایی انجام شد؟ و پاسخگویی 
در خصوص این حادثه به عهده کیست؟ و... همه این ها بماند برای 

آینده. آینده ای که شاید هم اصال نرسید!

آقای ناصر محمدی یکی از همکاران اورژانس 115 تهران اس��ت 
که در این حادثه دچار آسیب سوختگی شدند. آقای رضا احدی که 
هم شیفتی آقای محمدی بودند و در تمام لحظات سخت ایشان را 
همراهی نمودند، بزرگ مردی اس��ت که با ازخودگذشتگی فراوان 
آت��ش افروخته را اطف��اء کرد و ش��اید از بروز حادثه ای وحش��تناک 
جلوگی��ری نم��ود. آقای اح��دی نمون��ه ای از تکنس��ین های خوب 
ایران زمین اس��ت که باید گفت ای کاش نس��ل این افراد زیاد شود! 
ب��رای دی��دار و مصاحبه با آق��ای محمدی حضوری مزاحم ایش��ان 
شدیم و این مرد عزیز علی رغم ضعف جسمی شدید ما را پذیرفت و 
ما دقائقی را در خانه این مرد از آتش گذش��ته، همنش��ین دردهای 
سوزناکش شدیم. آقای محمدی به دلیل ضعف بدنی فقط توانستند 
پاس��خ های کوتاه��ی به س��ؤاالت دهن��د. مدیریت رواب��ط عمومی 
اورژانس 115 تهران بر خود فرض می داند که به دلیل مزاحمتی که 
برای ایش��ان ایجاد کرد عذرخواهی کند. همچنین الزم است که از 
زحمات دکتر موسوی ریاست اورژانس 115 تهران و آقای فضائلی 
که در اولین ساعات بعد از حادثه در اورژانس بیمارستان مطهری به 
عی��ادت ایش��ان آمده و پیگیر وضعیت ایش��ان ش��دند؛ تش��کر ویژه 

نمائیم.

یک.یک.پنج: س��الم آقای محمدی؛ ضمن آرزوی شفای عاجل 
برای شما لطفا مختصری خود را معرفی نمایید.

بنده ناصر محمدی هستم، متولد 1348؛ 46 سال سن دارم و در 
اورژانس 115 تهران مشغول به خدمتم.

یک.یک.پنج:اندک��ی از رش��ته و س��وابق تحصیلی ت��ان بگویید.  
مدرک دیپلم بهیاری دارم و پس ازآن فوق دیپلم اتاق عمل.

یک.یک.پنج: سوابق ش��غلی تان؟ از چه سالی در اورژانس 115 
ته��ران مش��غول به خدم��ت هس��تید؟ حدودا 12 س��ال اس��ت که 

به صورت شرکتی با اورژانس تهران همکاری می کنم.

یک.یک.پن��ج: حادث��ه ای که برایت��ان رخ داد را لطف��ا با جزییات 
ش��رح دهید. هنگام تحویل کپسول اکسیژن )تغییر و تحول( زمانی 
که خواس��تم کپس��ول پر را تحویل بگیرم در حین جابجایی ناگهان 
کپسول منفجر شد و دود و آتش سفیدرنگی کل محدوده دید من در 
کوچه را پر کرد و من دس��ت راس��تم را جلوی صورت��م گرفتم که به 

چشمم آسیبی نرسد.

یک.یک.پن��ج: در لحظ��ه ای که این اتفاق افتاد کمک رس��انی به 
ش��ما به چه صورت بود؟ چقدر طول کش��ید تا کمک برسد؟   اولین 

اقدام من این بود که فورا به زیر دوش آب سرد رفتم و همکارم آقای 
احدی نیز بالفاصله با کپس��ول اطفاء حریق، آتش کپسول مشتعل 
شده را مهار کرد و همچنان که به یاری من آمده بود جهت انتقال به 
مرک��ز درمانی به منطقه 204 ازگل )منطق��ه هم جوار( اطالع داد و 
همکاران بی درنگ خود را به یاری بنده و مس��ئول پخش اکس��یژن 

رساندند.

یک.یک.پن��ج: کدام نواحی از بدنتان آس��یب دید؟ نوع آس��یب و 
ش��دت آن را با جزیی��ات بیان نمایید.  در نواحی دودس��ت، صورت 
وگردن و زانوی راس��ت دچار س��وختگی شدم. دست هایم جراحی 

شده است.

یک.یک.پنج: درصد سوختگی بدنتان چقدر است؟ چند روز در 
بیمارس��تان بس��تری بودید؟ تقریبا بین 24 تا 30 درصد سوختگی 

دارم و حدود یک هفته در بیمارستان بستری شدم.

یک.یک.پنج: آیا اولین بار بود که در حین کار دچار حادثه شدید 
یا قبال هم س��ابقه آسیب دیدن دارید؟ آس��یب به این شکل و با این 
وسعت اولین بار است. خب در حین کار معموال حوادث کوچک هم 

رخ می دهد که قابل ذکر نیست.

یک.یک.پن��ج: آی��ا متأهلید؟ همس��رتان ش��اغل اند؟  بله متأهل 
هستم. خیر همسرم شاغل نیست.

یک.یک.پنج: چند فرزند دارید و چندساله اند؟ دو فرزند دارم؛ که 
هر دو پسر هستند. یکی از آن ها 18 و دیگری 15 سال دارد.

یک.یک.پنج: زمان وقوع حادثه اولین چیزی که به ذهنتان رسید 
و به آن فکر کردید و یا در موردش نگران شدید چه بود؟ در آن لحظه 
ب��ه یاد خداون��د ب��ودم و در درجه بعد به س��المتی خ��ودم و واکنش 

خانواده ام نسبت به این حادثه فکر کردم.

یک.یک.پن��ج: تعریف ش��ما از زندگ��ی؟ بعدازای��ن حادثه چقدر 
دیدگاهتان نسبت به زندگی دچار تغییر شده هست؟ و من یتوکل 

علی ا... فهو حس��به. همیش��ه به خداون��د متعال توکل 
و  ک��رده ام 
ب��ه  را  زندگ��ی ام 
پی��ش  او  لط��ف 

برده ام.

یک.یک.پن��ج: 
االن رسیدگی به وضعیت 

ش��ما به چه صورت است؟ داروهای 
موردنی��از برایتان تأمین می ش��ود؟ 
ی��ک روز در میان یک��ی از همکاران 
پرس��تار می آید و باندها و زخم های 

بن��ده را پانس��مان می کن��د و پم��اد 
می زن��د. پمادهای بنده در تیوب های 

بس��یار کوچک ان��د و البت��ه بس��یار هم 
گران قیمت است. به طوری که در هرروز 

یک تیوب استفاده می شود.

یک.یک.پنج: حتما باعث نجات خیلی ها بوده اید، در این حادثه 
که در جایگاه مقابل قرار داشتید چه حسی نسبت به نجات دهنده 
خ��ود داری��د؟ پس ازای��ن اتفاق، به این مس��ئله بس��یار فک��ر کردم. 
خانواده و دوس��تانی ک��ه به مالقات من آمدند نیز همین مس��ئله را 
عنوان داش��تند که دعای خیر مردم بدرقه راهم بوده که خداوند به 
من لط��ف کرد و اتفاق ش��دیدتری رخ ن��داد. از همکارانم که در آن 
لحظه به یاریم آمدند تشکر می کنم و بیان زحمت این عزیزان، قابل 

وصف نیست.

یک.یک.پنج: چه چیزی در آینده باعث ترس ش��ما می شود؟ آیا 
اصال ترس��ی نس��بت به آینده دارید؟ ش��اید هر انس��انی نس��بت به 
آینده اش ترس داش��ته باش��د؛ اما من به خدا توکل کردم و خودم و 

خانواده ام رو به او سپردم.

یک.یک.پنج: در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید. 

در پایان از همه همکاران و دوس��تان ب��ه خاطر همدردی مادی و 
معن��وی تش��کر می کن��م. علی الخص��وص مدیری��ت محت��رم مرکز 
اورژانس ته��ران، آقای دکتر موس��وی و 
همچنین مس��ئول محترم شرکت، 
جناب آقای فضائلی و مس��ئول 
عموم��ی  رواب��ط  محت��رم 
اورژان��س 115 تهران و س��ایر 
هم��کاران بزرگوارم در س��تاد 

اورژانس و نواحی تابعه.

کالم رهبر
پرس��تار کار س��ختی را بر عهده دارد، اجر بزرگی را هم دارد؛ اما وظیفه ی س��نگینی هم دارد. این تعادل میان وظیفه و پاداش، میان حق و تکلیف، یکی از 
ارکان بزرگ مفاهیم اس��المی و مبانی اس��المی اس��ت. حقیقتا باید منشور اخالقی پرس��تارها فراهم شود، میثاق پرس��تاری و معاهده ی پرستاری باید تعلیم 
داده ش��ود و تدریس ش��ود؛ پرس��تار عظمت کار خود را - که طبعا   این عظمت کار، مالزم بااهمیت ش��خصیت خود اوست - بداند؛ کار را آن چنان که شایسته 
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گفت و گو

سید شهاب الدین قوامی
کارشناس روابط عمومی اورژانس 115 تهران

سـی درصـد سـوختگی دارم و 
دست هایم جراحی شده اند!

گفت وگو با ناصر محمدی؛ تکنسین آسیب دیده در حین شیفت کاری در 115



»بازگشت همه به سوی اوست«

رفتی و اقمت من مسکین خمیده ماند...
ب��ا قلبی آکن��ده از اندوه و با چش��مانی لبریز از اش��ک و خون و با 

س��وگ  ب��ه  ناباوران��ه  بهت��ی 
فق��دان  غ��م  در  نشس��ته ایم 

همکار عزیزمان؛
زنده یاد حسین میری

 ک��ه در حین خدمت )اعزام 
ب��ه مأموری��ت( در اثر س��انحه 
س��وم  تاری��خ  در  رانندگ��ی 
در کیلومت��ر  ش��هریورماه 94 
70 مح��ور مواصالتی زاهدان 
ب��ه کوری��ن، لباس هج��رت از 
ک��رد.  ت��ن  ب��ر  را  دنی��ا  ای��ن 

مدیریت اورژانس کشور بدین وسیله تسلیت ویژه خود را به خانواده 
محت��رم می��ری و کلی��ه جامعه فوریت های پزش��کی ع��رض نموده و 
شفای عاجل برای سه تن از دیگر همکارانی که در این سانحه دچار 

آسیب شده اند را از خداوند عزوجل درخواست می نماید.

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور

حادث��ه تل��خ زرن��د و حادثه از دس��ت 
دادن همکار عزیزمان "حس��ین میری" 
را هرچ��ه ب��اال و پایی��ن می کن��م، قان��ع 
نمی ش��وم ک��ه تنه��ا "حادثه" هس��تند! 
م��رگ دو نوج��وان شانزده س��اله در اثر 
پش��ت  ب��ه   115 آمبوالن��س  برخ��ورد 
موتورسیکلتش��ان؛ آمبوالنسی که برای 
م��ردم پیام آور آرامش و پایان درد اس��ت 
داغ  ب��ه  را  م��ادری  و  پ��در  ب��ار  ای��ن 
نوجوانش��ان نش��انده. ای��ن مصیبت ه��ا 
فقط تص��ادف معمول��ی و منجر به فوت 
نیس��تند؛ پش��ت این حوادث ک��ه اخیرا 
پیاپ��ی رخ می دهن��د ناگفته هایی نهفته 
است که می کوشیم بخش هایی از آن را 
ه��م  کن��ار  جورچی��ن  قطع��ات  مانن��د 
بگذاریم، شاید چاره ای و تلنگری باشد 
ت��ا دیگر ش��اهد چنی��ن ح��وادث تلخی 

نباش��یم.

در تص��ادف زرن��د چن��د عامل س��هم 
داش��تند: آن کامی��ون ک��ه نابج��ا )معبر 
کم ع��رض ش��هری( پ��ارک ک��رده بود/ 
نوجوانانی که با توجه به س��ن کمشان و 
نداش��تن گواهینامه رانندگ��ی اقدام به 
راندن موتورس��یکلت کردند و همچنین 
ع��دم اس��تفاده از کاله ایمن��ی توس��ط 
دو  ه��ر  در  و  موتورس��یکلت.  راکبی��ن 
هس��تند:  مش��ترک  عوامل��ی  حادث��ه 
س��رعت آمبوالنس که توانای��ی کنترل، 
اق��دام به موق��ع و مطمئ��ن را از رانن��ده 
سلب می کند و احتماال خستگی ناشی 
از مأموریت ه��ای متوالی و ش��یفت های 
س��نگین تکنس��ین ها./ ع��دم آگاهی یا 
دان��ش ک��م م��ا از قوانی��ن راهنمای��ی و 

رانندگی؛ شاید شفاف نبودن قوانین یا 
ه��ر اس��م و عن��وان دیگری ک��ه روی آن 
بگذاری��م./ اس��تاندارد نب��ودن جاده و 
 / برون ش��هری.  و  ش��هری  معاب��ر 
فرس��ودگی آمبوالنس ها و ایرادات فنی 

دیگ��ر.

م��واردی ک��ه عن��وان ش��د همچن��ان 
چنی��ن  مش��ابه  م��وارد  در  می توان��د 
حوادث��ی را رقم بزند و موج��ب تحمیل 
خس��ارت جانی و مالی در درجه اول به 
س��پس  و  خودم��ان  هم��کاران 
هم وطنانم��ان ش��ود؛ عواملی که ش��اید 
کن��ار هم قرار دادنش��ان مقصر اصلی را 
مش��خصا معرفی نکند ولی بخش پنهان 

چنین حوادث تلخی هس��تند.

در اینجا چند سؤال نیز مطرح است: 
در  نش��ده  و  نام ب��رده ش��ده  از عوام��ل 
چنی��ن حوادث��ی ک��دام عام��ل مهم ت��ر 
را  عوام��ل  ی��ا  عام��ل  ک��دام  اس��ت؟ 
می توانی��م مح��دود و ی��ا بی اث��ر کنیم؟ 
قطعه گم ش��ده جورچین )پ��ازل( کدام 
اس��ت؟ توجه به کدام عام��ل ضروری تر 
عام��ل  ک��دام  رف��ع  و  اص��الح  اس��ت؟ 
نیازمن��د تصمیم گی��ری کالن کش��وری 
است؟ اصالح و رفع کدام عامل به خود 
ما بازمی گردد؟ معتقدم قطعه گم ش��ده 
آموزش و پیش��گیری است؛ در کشور ما 
ت��ا به مصیبت دچار نش��ویم ب��ه فکرمان 
هم خط��ور نمی کند که باید عالج واقعه 
را قبل از وقوع ک��رد. البته اگر از همان 
ابت��دای رخ دادن مصیب��ت ب��ه حاش��یه 

دامن نزنیم! پیشگیری که مدنظر است 
را نمی ت��وان به آس��انی و در قال��ب ی��ک 
یادداش��ت کامل و ش��فاف توضیح داد، 
ولی سعی بر آن است با ارائه پیشنهاد و 
بی��ان متفاوت به پاس��خ نزدیک ش��ویم. 
عوامل��ی مانند تخلف دیگ��ر رانندگان و 
و  راهنمای��ی  پلی��س  ک��م کاری  گاه��ا 
تکنس��ین  ی��ک  مق��ام  در  را  رانندگ��ی 
کنی��م،  اص��الح  نمی توانی��م  اورژان��س 
درواقع حتی تالش برای این کار هم از 
قبل باطل اس��ت و اصرار به این امر جز 
ه��در رفت��ن ان��رژی خودمان دس��تاورد 

دیگری نخواهد داش��ت.

از هم��ان روز اول حض��ور آمبوالن��س 
نمون��ه برای س��فارش در کش��ورمان، با 
یک حساب سرانگشتی کیسه هوایشان 
اورژان��س  تکنس��ین های  ج��ان  از 
ارزش��مندتر نمود، پس کیسه هوایشان 
ح��دودا  س��امانه های  ش��د،  برداش��ته 
س��امانه  س��ه  ب��ه  ترم��ز  دوازده گان��ه 
و  ک��رد  پی��دا  کاه��ش  ارزان قیم��ت 
نمونه ه��ای دیگری که کارشناس��ان فن 
اگ��ر   314 ن��اوگان  می دانن��د.  بهت��ر 
فرس��وده هم نب��ود از روز ورود به عرصه 
از س��وی دیگ��ر  نب��ود.  ایم��ن  خدم��ت 
و  دق��ت  روان��ی  و  جس��می  خس��تگی 
هوشیاری را به طرز چشمگیری کاهش 
می دهد و ضریب اشتباه را باال می برد. 
همان گونه که می دانید برای رها ش��دن 
از خس��تگی روانی نیازمن��د بکار گیری 
روش ه��ای آرام س��ازی و تخلی��ه روان��ی 

هس��تیم و صدالبته برای پیش��گیری از 
خس��تگی ها  ن��وع  ای��ن  انباش��ت 
مشاوره های دوره ای نزد روان شناسان 
زبده می تواند بس��یار مؤثر باش��د. جای 
خالی این روان شناس��ان و مشاوران در 
کن��ار کارکن��ان اورژان��س سال هاس��ت 
احس��اس می ش��ود و اینجاس��ت که آن 
تصمیم گیری کالن کش��وری باید اتفاق 
افت��د. عامل دیگری که می تواند ضریب 
اش��تباه را باال ببرد عدم تمرکز ناشی از 
مش��غله فک��ری اس��ت؛ نمونه ب��ارز این 
هج��وم افکار مزاح��م و کاهن��ده تمرکز 
مرب��وط به مس��ائل اقتصادی اس��ت. آیا 
عوام��ل  و  مش��کالت  چنی��ن  باوج��ود 
کاهن��ده تمرک��ز در ش��رایط اورژانس��ی 
می ت��وان مطمئن رانندگ��ی کرد؟ قطعا 
مطمئن رانندگی کردن در این ش��رایط 
بس��یار س��خت اس��ت. بخ��ش مهمی از 
فرایند پیشگیری با همان تصمیم گیری 
کالن کش��وری محقق می شود. توجه به 
این قطعه ی پازل دیده نشده که عوامل 
را  کارکن��ان  اط��راف  اس��ترس زای 
می توان ب��ا اتخاذ تصمیم��ات نه چندان 

پیچی��ده، کمت��ر ک��رد.

اما پاس��خ به این س��ؤال که: اصالح و 
رفع کدام عامل به خود ما بازمی گردد؟ 
مهم تری��ن واصلی تری��ن اتفاق��ی که در 
مسیر رسیدن به این مهم باید رخ دهد، 
تغیی��ر رفت��ار ف��ردی اس��ت؛ یعن��ی من 
را  ای��ن  اورژان��س  تکنس��ین  به عن��وان 
بپذی��رم که باوجود اس��تثنا قائل ش��دن 

قانون گ��ذار ب��رای آمبوالن��س در برخی 
را  احتی��اط  بای��د  بازه��م  م��ن  م��وارد، 
چاش��نی اقدامات��م کن��م. اگ��ر در ای��ن 
حادثه -خوش بینانه- تکنسین ها را هم 
س��الم در نظ��ر بگیریم اث��رات روانی آن 
حادث��ه ی منجر به حت��ی جراحت نیز تا 
مدت ه��ای زی��ادی همراهم��ان خواهد 
ب��ود. خ��ودم ش��خصا تجربه پراس��ترس 
تصادف با عابر پیاده را داش��ته ام و حال 
تکنس��ین های اورژان��س زرند و زاهدان 
را درک می کن��م. یادم��ان باش��د اتفاق 
ناگ��وار ب��رای ما هم می توان��د رخ دهد، 
حادثه مانند قانون گذار برای آمبوالنس 
قائ��ل  اس��تثنا  اورژان��س  تکنس��ین  و 
س��یلندر  ک��ه  همان گون��ه  نمی ش��ود. 
در  نوبنی��اد   226 پای��گاه  در  اکس��یژن 
اورژانس ته��ران به هم��کاران عزیزمان 
رح��م نک��رد و آن��ان را دچ��ار جراحت و 
س��وختگی کرد و قلب همه ما را به درد 
آورد یا اینکه حس��ین میری عزیز را از ما 
گرف��ت و م��وارد بس��یار دیگ��ر. ضم��ن 
آرزوی صحت و س��المت برای همکاران 
هم��کاران  و  ته��ران  نوبنی��اد  پای��گاه 
اورژان��س 115 زاهدان و دیگر عزیزانی 
ک��ه درراه خدم��ت ب��ه هر ش��کل دچار 
آس��یب دیدگی ش��ده اند بای��د ابت��دا به 
خ��ودم بگویم که: چقدر خوب اس��ت از 
چنی��ن رخدادهای��ی درس بگیریم؛ جا 
دارد یادآور  شوم که همه تغییرات بزرگ 
اول باید از خودمان ش��روع شود، کم کم 
به دیگران س��رایت کند و همه گیر شود 

تا هنجاری همه پس��ند باش��د.

رئیس مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزش��کی کش��ور از ش��روع خدم��ات اورژان��س 
متناسب با محدودیت های ناشنوایان خبر داد. 
دکتر صابری نیا در طی دیدار مش��ترکی که در 
تاریخ دوم ش��هریورماه س��ال ج��اری با اعضای 
انجمن ناش��نوایان ایران داش��ت از شروع ارائه 
پی��ش  و  )بیمارس��تانی  اورژان��س  خدم��ات 
ناش��نوایان خب��ر داد.  بیمارس��تانی( مخت��ص 
امی��ن صابری نی��ا ضمن ای��ن خبر اف��زود: در 
آین��ده ای نزدیک ناش��نوایان عزیز م��ا در ایران 
اس��المی ب��رای اولین ب��ار در کش��ور، خدمات 
محدودیت ه��ای  ب��ا  متناس��ب  را  اورژان��س 

شنوایی ش��ان دریافت خواهند کرد.

در طی این جلس��ه ابتدا آقای محمودی دبیر 
انجمن ناش��نوایان ایران، به بیان مشکالتشان 
اورژان��س  خدم��ات  از  اس��تفاده  خص��وص  در 
)بیمارس��تانی و پیش بیمارس��تانی( پرداخته و 
عنوان داش��ت: اولین مش��کل بح��ث تماس با 
ش��ماره 115 اس��ت که این مس��ئله برای افراد 
ل��ذا الزم اس��ت ک��ه  ناش��نوا مق��دور نیس��ت؛ 
س��امانه ای طراحی ش��ود که امکان تماس غیر 
س��ازد.  فراه��م  را  ناش��نوایان  ب��رای  صوت��ی 
بیم��اران  بع��دی  مش��کل  اف��زود:  محم��ودی 
ناشنوایی هستند که بدون همراه به بخش های 

اورژان��س بیمارس��تانی مراجع��ه می کنند؛ که 
این اف��راد معموال در بیان بیماری و ناخوش��ی 

خود دچار مش��کل می ش��وند.

انجم��ن  زب��ان  از  مش��کالت  بی��ان  از  پ��س 
ناش��نوایان ایران، رئیس مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت ه��ای پزش��کی کش��ور ک��ه ب��ه هم��راه 
معاونی��ن خ��ود در بخش های مختل��ف، در این 
جلس��ه حضور داشتند به بررس��ی راه کارهایی 
در خصوص این مش��کل پرداخته و مقرر گردید 
که یک تیم کارشناس��ی در اورژانس کشور پس 
از تحقیق و بررس��ی الزم، راه حل هایی اصولی 

بر اس��اس اس��تاندارهای جهانی را ارائه دهد.

امی��ن صابری نیا اضافه ک��رد: در زمینه ارائه 
خدم��ات اورژان��س، نوعی غفل��ت و کم توجه ی 
درخصوص عزیزان ناش��نوا صورت گرفته است 
و این غفلت مس��تلزم توجه ویژه و بیش��تر است 
تا در آینده ای نزدیک ش��اهد رفع مشکالت این 
نی��ز  آم��اری  فراوان��ی  ازلح��اظ  ک��ه  عزی��زان، 

قابل توجه هس��تند، باش��یم.

در ط��ی ای��ن جلس��ه راه کارهای��ی به صورت 
پیش ف��رض بررس��ی ش��د ک��ه مهم تری��ن آن ها 
عبارت ان��د از: ایج��اد س��امانه ای غی��ر صوت��ی 
جه��ت عزیزان ناش��نوا ک��ه امکان تم��اس غیر 
صوت��ی را ب��رای آن��ان فراه��م آورد. همچنی��ن 
پیش��نهاد ش��د که انجمن ناش��نوایان یک بسته 
آموزش��ی به صورت فیلم را تهیه کرده که در آن 
زب��ان  ب��ه  پزش��کی  اولی��ه  آم��وزش ده س��ؤال 
ناش��نوایان داده ش��ود و این فیلم آموزش��ی در 
اختیار کارکنان 115 و پرستاران مسئول تریاژ 
ایج��اد  ام��کان  ت��ا  قرارگرفت��ه  بیمارس��تان  در 
ارتباط با ناش��نوایان برای تکنسین های 115 و 
پرس��تاران تریاژ بخ��ش اورژانس فراهم ش��ود. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت که مق��رر گردید ده س��ؤال 
مدنظ��ر در ای��ن فیل��م آموزش��ی، توس��ط اداره 
اورژان��س بیمارس��تانی و اداره اورژان��س پیش 
بیمارس��تانی تدوین ش��ود. همچنی��ن تعریف و 
تعیین افرادی به عنوان رابط بین بیمار ناش��نوا 
و بیمارس��تان نیز از دیگر پیشنهاد هایی بود که 

در این جلس��ه بررس��ی گردید.

در پای��ان امی��ن صاب��ری نی��ا از تش��کیل این 
جلسه ابراز خوش��حالی و مسرت کرده و تداوم 
این جلس��ات تا رس��یدن به ه��دف موردنظر که 
ارائ��ه خدمات کاف��ی و اثربخش به ناش��نوایان 
می باش��د را خواس��تار ش��د. همچنین اعضای 
مدیری��ت  از  نی��ز  ای��ران  ناش��نوایان  انجم��ن 
اورژان��س کش��ور ب��ه خاط��ر حس��ن توج��ه ب��ه 
وی��ژه ای  قدردان��ی  و  تش��کر  مشکالتش��ان، 

نمودن��د.

امدادرسانی  در کوه های منطقه مورگاه
روابط عمومی مرکزمدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی کهگیلویه و بویراحمد ازامدادرس��انی به مردی 64 س��اله ای خبرداد که هنگام برداش��ت عس��ل در 

ارتفاعات مورگاه از درختی به ارتفاع 4 متر سقوط کرده بود. 
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی کهگیلویه و بویراحمد در  پی اعالم گزارش حادثه تکنس��ین های پایگاه جاده ای تنگاری 
به منطقه اعزام ش��دند تا به مصدوم رس��یدگی کنند. قنبری گفت: در این مأموریت آقایان چوبینه و گودرزی با بیش از یک س��اعت پیاده روی و عبور از راه های 
صعب العبور بر بالین مصدوم حاضر شدند. مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط تکنسین ها برای اقدامات تکمیلی درمانی به بیمارستان شهید 

بهشتی یاسوج اعزام شد.

حادثه ای دل خراش؛ یادآوری چند نکته!
نگاهی به حوادث تلخ و تأمل برانگیز اخیر در زرند و زاهدان

غفلتی که نیازمند جبران است!

خدمـات اورژانس برای ناشـنوایان 
کلید خوردگزارشی از دیدار مشترک رئیس اورژانس کشور و اعضای انجمن ناشنوایان ایران
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 خبری

عباس نظریان

یادداشت ویژه

علیرضا دهقانی
روزنامه نگار

 فراخــــــوان همـــــــکاری
نظر به اینکه مدیریت روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور، در نظر دارد بزودی کتابی با موضوع »آسیب دیدگان و جان باختگان در اورژانس 115« را به چاپ رساند، لذا 

بدینوسیله از کلیه کارکنان شاغل در 115 اعم از مسئوالن روابط عمومی و دیگر همکاران، تقاضای همکاری در خصوص جمع آوری مستندات را می نماید.

 این مس��تندات ش��امل عکس )عکس پرس��نلی فرد آسیب دیده و عکس از نواحی آسیب دیده(، گزارش حادثه )شرح آس��یب به صورت مکتوب(، پرونده ها و مستندات درمانی و پزشکی قانونی و...  
می باشد. شایان ذکر است که عالوه بر موارد جان باختگان، موارد آسیب دیدگان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا خواهشمند است همکاران گرامی کلیه موارد مرتبط به کتاب مذکور را هر 

چه سریعتر به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال نمایند:

 ravabetomoomiems@yahoo.com
مدیریت روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور
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گزارش ویژه

دکتر حسن نوری ساری:
کد سما برای بیماران سکته مغزی

از  ــور  کش ــتانی  بیمارس ــش  پی ــس  اورژان اداره  ــس  رئی
راه اندازی خدمات جدیدی موسوم به کد سما خبر داد.

دکتر حسن نوری س��اری، رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی 
کشور از راه اندازی خدمات جدیدی در اورژانس 115، موسوم به کد 
س��ما خبر داد. نوری س��اری در مصاحب��ه با خبرن��گار یک.یک.پنج 
گفت: بحث خدمات رسانی ویژه به بیماران »سکته مغزی اورژانسی« 
که به اختصار »کد س��ما« نامیده می ش��ود، ازآنجا کلید خورد که این 
بیم��اران ب��ه علت عدم توج��ه الزم و تأخیر در دریاف��ت خدمات دچار 
عارضه ه��ای برگش��ت ناپذیری می ش��وند، درحالی ک��ه ع��وارض این 
بیماران در ساعات اولیه با تزریق داروهای فیبرینولیتیک قابل برگشت 
بوده و درصد زیادی از این بیماران از امکان درمان باالیی برخوردارند. 
الزم به ذکر است که ساعات طالیی درمان بیماران سکته مغزی یک 
ساعت پس از شروع اولین عالئم است و تا چهار و نیم ساعت با کاهش 
ضری��ب درم��ان ادام��ه داش��ته و پس ازاین زم��ان هی��چ درمانی مگر 

درمان های حمایتی مؤثر واقع نمی شود.

ن��وری س��اری در ادامه افزود: اگر از زمان اس��تاندارد خارج ش��ویم 
هیچ گونه درمانی برای این بیماران مؤثر نخواهد بود. در حال حاضر 
نگرش اورژانس پیش بیمارستانی به سکته مغزی یک اتفاق تمام شده 
اس��ت و رویکرد درمانی نگه دارنده برای بیمار لحاظ می ش��ود. دکتر 
نوری ساری ضمن تشکر از انجمن نورولوژی ایران به مدیریت آقایان 
دکتر زمانی و دکتر مهرپور جهت همکاری در ارائه خدمات کد س��ما، 
گفت: در حال حاضر با تش��کیل این کد دو هدف را دنبال می کنیم، 
اوال باال بردن آگاهی جمعیت عمومی نسبت به درمان سکته مغزی و 
انتقال فوری بیمار به بیمارستان و امید باالی درمان بیمار در ساعات 
اولیه؛ و ثانیا تغییر نگرش تکنس��ین های اورژانس پیش بیمارستانی 
نس��بت به درمان بیمار س��کته مغزی و انتقال به موق��ع بیمار در زمان 

حداقلی به مرکز درمانی مناسب.

ن��وری س��اری از تهیه بس��ته وی��ژه آموزش��ی جهت تکنس��ین های 
اورژانس پیش بیمارس��تانی خبر داده و اظهار داش��ت: که این بسته 
توس��ط انجم��ن نورولوژی ای��ران و اداره اورژانس پیش بیمارس��تانی 
کش��ور و ب��ا همکاری تع��دادی از متخصصی��ن طب اورژان��س، دکتر 
واعظ��ی رئیس اداره اورژانس بیمارس��تانی کش��ور و دکت��ر رضوانی 
رئیس اداره آموزش کشور و جمعی از روسای مراکز مدیریت حوادث 
و فوریت ه��ای پزش��کی تدوی��ن گردی��ده و ام��ر آموزش این بس��ته به 
همکاران شاغل در اورژانس 115 نیز توسط متخصصین نورولوژیست 
و طب اورژانس در دس��تور کار قرارگرفته اس��ت. نوری س��اری عنوان 
کرد که: فهرست بیمارستان هایی که توانایی درمان این گونه بیماران 
رادارند و جهت ارائه خدمات کد سما مناسب هستند به زودی تهیه و 
ت��ا ابت��دای مهرم��اه س��ال ج��اری در اختی��ار اداره اورژان��س پی��ش 

بیمارستانی قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی کشور در پایان افزود: پس از 
تعیین و آماده س��ازی بیمارستان های توانمند در این زمینه، طی یک 
دستورالعمل بسیار ساده که تدوین و ابالغ خواهد شد، تکنسین های 
115 تش��خیص س��کته مغ��زی را به مرکز پی��ام 115 گ��زارش داده و 
سپس طی دستورالعمل مشخص شده، کد سما در بیمارستان فعال 
گشته و به محض ورود آمبوالنس فرایندهای پیش بینی شده ای شامل 
تریاژ مربوطه و س��ی.تی اس��کن اورژانس��ی و ویزی��ت متخصص طب 

اورژانس و اساتید نورولوژی انجام خواهد گرفت.

گزارش

امین شکری
روزنامه نگار



تروما یکی از ش��ایع ترین علل مرگ ومیر و ناتوانی 
در  می باش��د.  س��ال   1-44 س��نین  در  جس��می 
دی��دگاه  ی��ک  اهمی��ت  ب��ه  قبل��ی  ش��ماره های  
و  درم��ان  ارزیاب��ی  ب��رای   PHTLS سیس��تماتیک 
انتق��ال مص��دوم ترافیکی ی��ا ترومای��ی در فاز پیش 
بیمارستانی صحبت ش��د. بعد از انتقال مصدوم به 
اورژان��س بیمارس��تان مجددا  ش��روع ی��ک ارزیابی 
دقی��ق و درمان به موق��ع بیم��اران ترومایی اهمیت 
بس��یار وی��ژه ای دارد. در بررس��ی عل��ل مرگ ومیر 

بیماران تروما س��ه فاز مرگ ومیر وجود دارد:

1( مرگ ومی��ر آن��ی بع��د از تصادفات ک��ه بیش از 
90% مصدوم��ان قابل جلوگیری توس��ط پزش��ک و 
اورژان��س پی��ش بیمارس��تانی نمی باش��ند و فقط با 

پیش��گیری از تصادفات این آمار کاهش می یابد.

2( مرگ ومی��ر 2-1 س��اعت بع��د از تصادفات که 
بع��د از انتقال مص��دوم به بیمارس��تان ی��ا در حین 

انتق��ال رخ می ده��د. 

3( مرگ ومی��ر بع��د از ی��ک هفت��ه از تصادفات در 
مصدومان بستری شده در icu که معموال  به علت 

عفونت و یا آس��یب چند ارگانی اتفاق می افتد.

ارزیاب��ی دقی��ق و به موق��ع در کاه��ش مرگ ومیر 
بیم��اران در قس��مت دوم اهمی��ت بس��زایی دارد. 
دوره ATLS  ب��ه  مانن��د دوره PHTLS ی��ک دوره 
بین الملل��ی برای این بیماران می باش��د که باهدف 
تربی��ت پزش��کان عمومی و متخصصان رش��ته های 
جراحی، طب اورژانس، جراحی اعصاب، ارتوپدی 
و ... ب��رای درمان و مراقبت بهتر از این بیماران در 
حدود 4 س��ال است که در کش��ور عزیزمان در حال 

برگزاری اس��ت. هدف این دوره آموزش��ی ارزیابی 
سیس��تماتیک و مصدوم��ان ترومای��ی ب��رای تم��ام 
پزش��کانی اس��ت که در اورژانس های کشورمان در 
ه��دف  بیش��ترین  و  ب��وده  خدمت رس��انی  ح��ال 
پزش��کانی می باش��ند که در نقاط دور و با امکانات 

کم در حال خدمت رس��انی به بیماران هس��تند. 

 PHTLS ب��ه  مانند دوره ATLS دوره
ی��ک دوره بین المللی برای این بیماران 
می باش��د که باه��دف تربیت پزش��کان 
رش��ته های  متخصص��ان  و  عموم��ی 
جراح��ی  اورژان��س،  ط��ب  جراح��ی، 
اعص��اب، ارتوپدی و ... ب��رای درمان و 
مراقبت بهتر از ای��ن بیماران در حدود 
4 سال اس��ت که در کشور عزیزمان در 

حال برگزاری اس��ت. 
پزشکان در این دوره آموزش می بینند که چگونه 
 )aBcDE(  ب��ا امکانات اولیه و بر اس��اس الگوریتم
بیم��ار را ازنظ��ر عالئ��م حیات��ی و کلینیک��ی پایدار 
ک��رده و س��پس جه��ت انتق��ال بیم��اران ب��ه مرکز 
مجهزت��ر و ی��ا ت��ا حض��ور س��رویس های جراح��ی و 
جراح��ی اعص��اب تصمیم گیری نمایند. بر اس��اس 
 aBcDE مخف��ف  چن��ان  ه��م  ش��د  ذک��ر  آنچ��ه 
نجات دهنده جان انس��ان ها می باش��د که به ترتیب 
راه هوای��ی مطمئ��ن و ب��از، بررس��ی تنف��س بیمار، 
تجویز اکس��یژن و درمان موارد تهدیدکننده حیات 
ی��ا هموتوراک��س،  پنوموتوراک��س فش��ارنده  مث��ل 
و  و خارج��ی  نظ��ر خونری��زی داخل��ی  از  بررس��ی 
برق��راری رگ ه��ای محیط��ی ب��رای تزری��ق س��رم 
)ویاخ��ون و محصوالت خونی(،  پایدار کردن لگن، 
و  بیم��ار  پوش��اندن  هوش��یاری،  س��طح  بررس��ی 
 ATLS جلوگی��ری از هایپوترم��ی، اس��اس درمان 

می باش��د. 

پزشکان در این دوره آموزش می بینند 
که چگونه با امکانات اولیه و بر اس��اس 
الگوریت��م  )ABCDE( بیم��ار را ازنظ��ر 
عالئم حیات��ی و کلینیکی پایدار کرده و 
س��پس جهت انتقال بیم��اران به مرکز 
مجهزت��ر و ی��ا ت��ا حضور س��رویس های 
جراحی و جراحی اعصاب تصمیم گیری 

نم��ا    ین��د. 
در ص��ورت ارزیابی مصدومان به صورت منظم و با 
ترتیب ذکرش��ده و درخواس��ت صحیح گرافی های 
موردنیاز و انتقال و یا درخواس��ت مشاوره های الزم 
ب��رای  مناس��بی  پیش آگه��ی  مش��خص،  زم��ان  در 
بیم��اران قاب��ل پیش بین��ی خواه��د ب��ود. ارزیاب��ی 
مصدومان به غی��راز ترتیب ذکرش��ده به صورت غیر 
سیس��تماتیک باعث پیش آگهی بد و عدم تشخیص 
م��وارد تهدیدکنن��ده حیات ی��ا تهدیدکنن��ده عضو 
می ش��ود و هم چنین انتقال سریع مصدومان بدون 
ارزیاب��ی ذکرش��ده نی��ز کمکی ب��ه درم��ان نخواهد 

ک��رد.

دوره ATLS یک دوره س��ه روزه ی  بین المللی با 
 lectures , skill stations, exam محت��وای 

می باش��د که با توجه به بین المللی بودن مدرک آن 
در تمامی نقاط دنیا قابل ارائه می باش��د و به عنوان 
ی��ک گواهینامه ب��رای ورود ب��ه اورژان��س و ویزیت 
بیماران ترومائی الزم و ضروری است. این دوره در 
در  و  ته��ران  آتی��ه  بیمارس��تان  در  کش��ورمان 
بیمارس��تان شهید رجایی ش��یراز در حال برگزاری 
اس��ت و ب��ه زودی در اهواز، تبریز و مش��هد و س��ایر 
ش��هرهای کش��ورمان راه اندازی خواهد شد. امید 
در  ش��اغل  پزش��کان  تمام��ی  ش��رکت  ب��ا  اس��ت 
اورژانس های بیمارستانی در ایران عزیزمان شاهد 
کاه��ش مرگ ومی��ر و کاهش انتق��ال بیماران بدون 

ارزیابی اولیه باش��یم.

ی��ک دوره س��ه روزه ی   ATLS دوره 
بین الملل��ی     ب��ا محت��وای

 lectures , skill stations, exam  
می باش��د ک��ه ب��ا توج��ه ب��ه بین المللی 
ب��ودن م��درک آن در تمامی نق��اط دنیا 
ی��ک  به عن��وان  و  قابل ارائ��ه می باش��د 
گواهینام��ه ب��رای ورود ب��ه اورژان��س و 
ویزیت بیماران ترومائی الزم و ضروری 

اس��ت.

  PHTLS در شماره قبل مطالبی به اختصار درمورد
ذکر ش��د که در این ش��ماره به ادامه بح��ث پرداخته 
خواه��د ش��د. در این بخش ب��ه عوامل موث��ر در بروز 
حادث��ه و بر پایه پیش��گیری از بروز حادثه اش��اره می 

شود.

درمجم��وع می��زان آس��یب هایی ک��ه در جه��ان بر 
انس��ان ها وارد می ش��ود مش��تمل بر ان��واع مختلفی 
می باش��د ک��ه در مرحل��ه اول آس��یب های ناش��ی از 
حوادث جاده ای و ترافیکی بوده و در رده های بعدی 
غرق ش��دگی ها و مس��مومیت و س��قوط از ارتف��اع و 
آتش سوزی ها می باشد. آسیب های ناشی از حوادث 
ترافیک��ی و جاده ای در آقایان م��رگ و میر باالتری را 

شامل می شود.

در جوامع درحال توس��عه و کش��ورهای با میانگین 
درآم��د پایی��ن و متوس��ط عل��ل ح��وادث ترافیکی و 
غرق ش��دگی و اق��دام ب��ه خودکش��ی از علل ش��ایع 
مرگ ومی��ر انس��ان ها محس��وب می ش��ود. همیش��ه 
بایس��تی این نکته را به خاطر سپرد که خطر همیشه 
و  می کن��د  تهدی��د  ه��م  را   115 تکنس��ین های 
خطرناک ترین لحظه برای تیم 115 زمانی اس��ت که 
آن ها در وس��یله نقلیه خود در حال حرکت به س��مت 
حادثه اعالم ش��ده و یا وقتی است که در حال خدمت 
درصحن��ه حادث��ه در مج��اورت س��ایر وس��ایط نقلیه 
می باش��ند. ای��ن نکته بس��یار مهم اس��ت ک��ه در هر 
حادث��ه ای هی��چ ش��خصی مهم ت��ر از تی��م امدادگ��ر 
درصحنه نمی باش��د، لذا ایمنی و س��المت پرس��نل 
اورژانس 115 بایستی اولین اولویت باشد. برای فهم 
بهتر آس��یب الزم اس��ت در مورد انرژی آزادش��ده در 

حین حادثه صحبت گردد.

به طورمعم��ول انرژی در 5 حالت موجود اس��ت که 
مکانیکی-شیمیایی-حرارتی-رادیاس��یون  ش��امل 
والکتریکی می باش��د. انرژی مکانیکی شامل انرژی 
موجود در هر شی ء متحرک می باشد. به عنوان مثال 
شایع ترین علت آسیب در یک راننده وسیله نقلیه که 
از کمربند ایمنی استفاده نکرده است، برخورد وی به 
شیشه جلوی اتومبیل خواهد بود. انرژی شیمیایی از 

واکنش مواد شیمیایی با بافت های انسانی در معرض 
حادثه شامل می شود. به عنوان مثال در کودکی که از 
مایع��ات آمونیاکی کابین آش��پزخانه اس��تفاده کرده 
اس��ت آسیب ش��یمیایی رخ می دهد. آسیب حرارتی 
ناش��ی از افزای��ش درج��ه ح��رارت در س��وختگی ها 
می باش��د. ب��رای آس��یب های ناش��ی از تابش اش��عه 
می توان به س��وختگی های پوستی در معرض تابش 

آفتاب اشاره نمود.

همیش��ه بایستی این نکته را به خاطر 
س��پرد که خطر همیش��ه تکنسین های 
و  می کن��د  تهدی��د  ه��م  را   115
خطرناک تری��ن لحظ��ه ب��رای تیم 115 
زمانی اس��ت که آن ها در وس��یله نقلیه 
خ��ود در حال حرکت به س��مت حادثه 
اعالم ش��ده و یا وقتی است که در حال 
خدم��ت درصحنه حادث��ه در مجاورت 

س��ایر وس��ایط نقلیه می باش��ند. 
در مث��ال حوادث ترافیکی اگر وس��یله نقلیه دارای 
س��رعت زیاد باشد حین وقوع حادثه بالفاصله پس از 
گرفتن ترمز توسط راننده به علت سرعت  باال قبل از 
عم��ل نمودن ترم��ز برخ��ورد اتومبیل با روب��رو انجام 
می ش��ود و س��رعت اتومبیل به صورت ان��رژی باالی 
مکانیکی به راننده و سرنشینان منتقل و آسیب زیاد 
ایج��اد می کند. ولی اگر قبل از برخورد اتومبیل ترمز 
گرفته ش��ود ان��رژی مکانیکی ابتدا توس��ط لنت های 
ترم��ز به ان��رژی حرارتی تبدیل می ش��ود و از ش��دت 
انرژی مکانیکی کاسته می شود و لذا آسیب مکانیکی 
وارده حی��ن برخ��ورد کمتر ش��ده و آس��یب خفیف تر 
می باش��د. باید به خاطر داشت همیشه در حین بروز 
حادث��ه 3 عامل و 3 فاکتور همزمان اثرگذارند: عامل 
انس��انی، عام��ل وس��یله نقلی��ه و عام��ل محیط��ی. 
به عنوان مثال مصرف الکل و داروها توس��ط راننده و 
خس��تگی راننده از عوامل انس��انی می باشد. باران، 
وج��ود گردوخاک، مه آل��ود بودن ه��وا و لغزنده بودن 
ج��اده از عوامل محیطی و وجود کیس��ه ه��وا و ترمز 

استاندارد از عوامل وسیله نقلیه می باشد. 

اگ��ر بخواهیم مراحل رخداد ح��وادث را ذکر کنیم 
می ت��وان 3 ف��از را بی��ان نمود: ف��از اول: ف��از قبل از 

حادثه/ فاز دوم: فاز حین حادثه

/ فاز سوم: فاز پس از رخداد حادثه. مرحله قبل از 
حادثه شامل فاکتورهایی می باشد که باعث افزایش 
احتمال وقوع حادثه می باش��د. مرحله حادثه شامل 
فاکتورهایی است که بر ش��دت آسیب اثر می گذارد. 
مرحل��ه پ��س از حادثه ش��امل فاکتورهایی اس��ت که 
منج��ر به کاهش عوارض و افزایش دس��تاورد زندگی 

می شود.

اگر بخواهیم مراحل رخداد حوادث را 
ذکر کنیم می توان 3 فاز را بیان نمود: 

فاز اول: فاز قبل از حادثه/ فاز دوم: فاز 
حین حادثه/ فاز سوم: فاز پس از رخداد 
حادث��ه. مرحل��ه قب��ل از حادثه ش��امل 
فاکتورهایی می باش��د که باعث افزایش 
احتمال وقوع حادثه می باش��د. مرحله 
حادثه ش��امل فاکتورهایی اس��ت که بر 
شدت آسیب اثر می گذارد. مرحله پس 
از حادثه ش��امل فاکتورهایی اس��ت که 
منج��ر ب��ه کاه��ش ع��وارض و افزای��ش 

دستاورد زندگی می شود.
به عنوان  مثال تصور فرمایید وسیله نقلیه ای دارای 
الس��تیک های فرس��وده، لنت ه��ای ترم��ز ناکارآمد، 
سیس��تم سوخت رس��ان و باک بنزین غیراس��تاندارد 
می باشد. راننده وسیله نقلیه بدون استفاده از کمربند 
ایمن��ی با س��رعت  ب��اال اقدام ب��ه رانندگ��ی در جاده 
دوطرفه روستایی بدون گارد ریل محافظ وسط جاده 
می کند. ه��وای محیط اب��ری و بارندگی می باش��د. 
خ��ودرو دچار  برخورد ب��ا اتومبیل مقاب��ل و واژگونی 

اتومبیل وآتش سوزی ناشی از انفجار خودرو به دلیل 
نشت بنزین از باک بنزین می گردد. به دلیل روستایی 
ب��ودن جاده تی��م 115 پ��س از 30 دقیق��ه به صحنه 
حادث��ه می رس��ند. نهایت��ا  بیم��ار پ��س از انتق��ال به 
بیمارستان فوت می نماید. به نظر شما چه عوامی به 
تفکیک در فوت بیمار مؤثر بوده است؟! پاسخ به شرح 
زیر اس��ت: عدم اس��تفاده از کمربند ایمن��ی از موارد 
مرب��وط به رانن��ده و عام��ل افزایش خط��ر در مرحله 
حادثه می باش��د و بدان معنی است که اگر از کمربند 
ایمنی اس��تفاده می نمود از ش��دت آس��یب کاس��ته 
ترم��ز  سیس��تم  و  فرس��وده  الس��تیک  می ش��د. 
غیراس��تاندارد از م��وارد مربوط به وس��یله نقلیه و در 
مرحله قبل از حادثه محس��وب می شود، بدان معنی 
که اگر الستیک و لنت ترمز وسیله نقلیه سالم می بود 
چه  بس��ا از رخداد حادثه پیش��گیری می گردید. عدم 
وج��ود گارد ریل در جاده از عوامل مربوط به محیط و 
در ف��از حادثه مؤثر اس��ت و بدان معنی اس��ت که اگر 
گارد ریل محافظ وجود داش��ت از احتمال برخورد با 
وس��یله نقلیه روب��رو ناش��ی از انحراف وس��یله نقلیه 
جلوگیری می ش��د و از ش��دت حادثه کاسته می شد. 
سیس��تم سوخت رس��انی و باک بنزین غیراستاندارد 
مربوط به وسیله نقلیه و در مرحله پس از حادثه است و 
ب��دان معنی اس��ت اگر سیس��تم ب��اک وس��یله نقلیه 
استاندارد می بود در اثر واژگونی از نشت بنزین وآتش 
س��وری ثانویه که عامل تأثیرگذار بر ش��دت حادثه در 
بیمار بود کاسته می گردید. تأخیر در ورود تیم 115 از 
عوامل مربوط به محی��ط و در مرحله پس از حادثه به 
ش��مار می رود و ب��دان معنی اس��ت اگر تی��م 115 با 
فاصله نزدیک تر به حادثه استقرار می یافتند و کمک 
رسانی زودتر به عمل می آمد با انتقال سریع تر بیمار به 
مرک��ز درمانی احتم��ال زن��ده ماندن راننده بیش��تر 

می گردید.

 سرآغاز طب اورژانس در ایران 
به قلم دکتر مهشید فر

هیئت علمی طب اورژانس علوم پزشکی ایران

در س��ال 1380، پس از سال ها تالش وزیر 
بهداش��ت وقت و چالش ه��ای مختلف برای 
انتخاب مرکز و گروه آموزش��ی مناسب برای 
راه اندازی رش��ته تخصصی ط��ب اورژانس، 
سرانجام، یک روماتولوژیست جوان دانشگاه 
علوم پزش��کی ایران، تیمی متشکل از یک تا 
از رش��ته های مختل��ف  از هرک��دام  نف��ر  دو 
جراح��ی  و  ک��ودکان  داخل��ی،  بیهوش��ی، 
عموم��ی انتخ��اب ک��رده هم��ه باه��م روان��ه 
دانش��گاه های مختلف ایاالت متحده آمریکا 
شدند تا در طول یک دوره فشرده شش ماهه، 
ب��ا کوله ب��اری از تجربه ب��رای راه اندازی این 
رش��ته و آموزش و پژوهش در آن به دانشگاه 

خود بازگردند.

در هم��ان س��ال، این دانش��گاه نخس��تین 
پذی��رش دس��تیاری خ��ود را برای ن��ه نفر از 
واجدین نمرات باالی آزمون دستیاری اعالم 
نمود که س��ه س��ال بعد، این اف��راد به عنوان 
نخستین متخصصین کشور، در سه دانشگاه 
علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی، 
س��ایر  متخصصی��ن  از  ت��ن  چن��د  کن��ار  در 

رشته ها، آغاز به کارکردند.

در م��دت کوتاهی و به س��رعت، در کمتر از 
یک دهه، بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی 
کش��ور و مراکز آموزش��ی- درمان��ی آن ها در 
بخش ه��ای اورژان��س خ��ود از حض��ور ثابت 
حداقل ی��ک متخصص ط��ب اورژانس بهره 
ب��رده برنام��ه آموزش��ی دوره اورژانس برای 
رشته پزشکی عمومی و حتی تربیت دستیار 
تخصصی این رش��ته را آغاز کردند. عالوه بر 
ای��ن، تع��دادی از متخصصی��ن متعه��د این 
رشته در س��امانه اورژانس پیش بیمارستانی 
در س��طح اس��تان و حت��ی وزارت بهداش��ت 
قبول مس��ئولیت کردن��د. فارغ التحصیلی و 
رس��می  کارمن��دان  برخ��ی  کار  ب��ه  ش��روع 
نهاده��ای مختل��ف نظامی و مراک��زی چون 
س��ازمان تأمین اجتماعی نیز این ارگان ها را 

در این مسابقه پیش برد.

در حال حاضر، این رشته در سراسر کشور 
جایگاه مناسب خود را پیداکرده بر بسیاری 
از مش��کالت آموزشی، پژوهش��ی، درمانی، 
مدیریت��ی و صنفی خ��ود فائق آمده اس��ت. 
به ع��الوه، بس��تر مناس��بی ب��رای راه اندازی 
برخی رش��ته های فوق تخصصی این رش��ته 
فراهم آمده هم اکنون چند تن از متخصصین 
این رشته با فلوشیپی مسمومیت مشغول به 
کار هس��تند و در ط��ول س��ال گذش��ته، ب��ا 
راه ان��دازی نخس��تین دوره ف��وق تخصص��ی 
مراقبت ه��ای وی��ژه در کش��ور، متخصصین 
دارای ب��ورد طب اورژانس نیز واجد ش��رایط 

پذیرش در این رشته شدند.

به عن��وان کالم آخر، درایت، دانش، صبر و 
ازخودگذشتگی بسیاری از متخصصین این 
رش��ته باعث ش��ده تا در بخش ه��ای مختلف 
مدیریت��ی کش��ور، مس��ئولیت های ب��زرگ و 
مهمی ب��ه عهده آنان گذاش��ته ش��ود. ایران 
هرسال تعدادی از بحران ها و بالیای مهم را 
تجرب��ه می کن��د ک��ه مدیریت بح��ران در این 
زمینه، در س��طح ف��وق تخصص��ی، به عهده 
برخی متخصصین این رشته است که به ویژه 
درزمین��ه اورژانس ه��ای پیش بیمارس��تانی 

عملکرد موفقی داشته اند.

یادداشت اساتید

مقاله علمی

دکتر سمیرا اسفندیاری
PHTLS متخصص اطفال و مدرس

مقاله علمی

دکتر محمود رضا سجادی
متخصص طب اورژانس

اهدای خون، احیای زندگی
به گزارش مس��ئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی استان زنجان، به مناس��بت نهم مرداد، روز ملی انتقال خون جمعی از کارکنان 
فوریت های پزشکی شهرستان های ابهر و خرم دره در سازمان انتقال خون حضور یافته و با شعار »اهدای خون، احیای زندگی« اقدام به اهدای خون به بیماران 

نیازمند نمودند.

مرادی در ادامه گفت: منوچهر موالیی مس��ئول مرکز اورژانس 115 ابهر با حضور در این مراس��م ضمن تش��کر از همکاران اهداکننده خون، اهدای خون را 
وظیفه شرعی تمام مردم دانست و این اقدام ستودنی را هم راستا با شغل مقدس فوریت های پزشکی و تیم های امدادی سطح کشور قلمداد کرد.
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 علمی
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PHTLS
Prehospital Trauma Life Support

ATLS
Advanced Trauma Life Support



ابهت با محبت!
در  ــی  زندگ ــبک  س ــاالت  مق ــری  س

خانواده های شاغلین
ضمن یادآوری اینکه سبک زندگی به سه 
حیط��ه ارتباط انس��ان باخدا و ب��ا خلق و با 
از  رهای��ی  می ش��ود.  تقس��یم بندی  خ��ود 
کلیش��ه ها در حیط��ه "ارتب��اط باخ��دا" اگر 
بخواهیم به ابعاد معرفت حقیقی وارد شویم 
بای��د ابتدا بدانیم چرا باید عبادت کنیم؟ آیا 
عب��ادت، ما را به معرفت می رس��اند یا اینکه 
باید بامطالع��ه و تفکر به عب��ادت بامعرفتی 
رس��ید؟ با مشورت اس��اتید متخصص دین، 
اخالق و مس��ائل اجتماعی به نتایج جالبی 
دس��ت پیدا کردیم. اینکه بعضا  جوان امروز 
برای خوان��دن نماز یا اعمال عبادی رغبتی 
از خود نشان نمی دهد این است که همیشه 
به او گفته اند که نماز راز و نیاز باخداس��ت و 
جوان بعد از ایس��تادن به نم��از می بینید نه 
حال خوشی هست نه راز و نیازی! و با خود 
می اندیشد که چرا و تا کی باید به این خم و 
راست شدن های بی معنا ادامه بدهد؟ و بعد 
از مدت��ی حاضر به تکرار یک عمل بی معنی 
نیس��ت چون جوان حق جو شدیدا از پوچی 
فراری اس��ت و به دنبال معنی بخش��یدن به 
زندگ��ی خود اس��ت ت��ا از تالش��ش ناامید و 
پش��یمان نشود. اینجا مش��کل از جوانی که 
نمازش را ترک می کند نیس��ت. مش��کل از 
بزرگ ترهایی اس��ت که این گون��ه نماز را به 

جوان خود معرفی کرده اند.

نماز تمرینی عملی اس��ت و فلسفه اعمال 
عبادی دین مثل نماز و روزه، س��ختی دادن 
به جس��م برای بزرگ شدن روح است. برای 
مث��ال در س��ربازی ها چ��را فرمان��ده ه��ان 
این قدر س��خت گیر هس��تند؟ آیا برای آن ها 
مقدور نیس��ت ک��ه ب��ا مهربانی از س��ربازان 
بخواهن��د ک��ه یکس��ری وظای��ف را انج��ام 
بدهن��د؟ چرا آن ق��در ابهتش��ان باعث نظم 
می ش��ود؟ وقت��ی ابه��ت و بزرگی کس��ی بر 
باوجوداینک��ه  باش��د  مق��دم  مهربان��ی اش 
دس��تورات س��ختی به ما اعمال می کند آن 
فرد در ذهن ما تحقیرشده نیست. نکته دوم 
اینک��ه اگ��ر س��رباز در ش��رایط س��خت قرار 
نگیرد برای محکم بودن تمرین نکرده باشد 
آماده جنگ حقیقی نیس��ت و حتی ممکن 
است از فرمان سرباز زده و فرار کند. چرا ما 
همیش��ه به مهربانی خدا فک��ر می کنیم و از 
ابهتش غافلیم؟ مؤمن واقعی همیش��ه باید 
بین خوف ورجا باشد. پدری برای فرزندش 
جذاب و دوست داش��تنی است که باابهت و 
محکم باشد. پدری که "دائما" با فرزند خود 
شوخی کند و جدیت نداش��ته باشد، فرزند 
احترام را فراموش می کند و تالشی برای به 
دست آوردن دل پدرش نمی کند. این ازنظر 
اعم��ال  اس��ت.  اثبات ش��ده  روانشناس��ی 
عبادی نش��انه بعد روان شناختی باالی دین 
اس��الم اس��ت که حتی برای ح��االت فردی 
باخدا هم برنامه عاقالنه ای چیده است. در 
دعای کمیل، علی)ع( عاشق خدایی است 
ک��ه از ابه��ت و بزرگ��ی اش ترس��ان اس��ت و 
نگران است نکند چنین وجود بلندباالیی از 
او دلگی��ر ش��ود. ب��ا هم چی��ن دیدگاهی در 
مورد عبادت، مس��یری تازه ب��ه روی بینش 
انس��ان گش��وده می ش��ود. اینکه حتی اگر 
خس��ته بودیم و اول اذان بود، نماز اول وقت 
را ادا کنیم، این انسان س��از است. نه اینکه 
ه��ر وقت ح��ال و حوصله داش��تیم ب��ا کلی 
تش��ریفات نم��از بخوانی��م. غالبا نم��از برای 
تنبی��ه نف��س از تن پروری و تنبل��ی و تقویت 

اراده است.

ان ش��اءا... ای��ن نکت��ه دریچ��ه ای ب��رای 
اصالح سبک زندگی مان باشد. منتظر سایر 
ابعاد س��بک زندگی حقیقی در شماره های 

بعدی باشید.

تول��د، ازدواج، تحصیل، یافتن ش��غل 
مناسب و اموری این چنین، از مهم ترین 
ک��ه  اس��ت  انس��ان  زندگ��ی  برهه ه��ای 
هرکدام فراز و نشیب های خاص خود را 
دارد و دراین بی��ن، بازنشس��تگی نی��ز از 
این قاعده مس��تثنا نیست. بازنشستگی 
درواق��ع وقت��ی اس��ت که بنا ب��ه دالیل و 
ش��روط معین، ادامه کار و فعالیت برای 
فرد ضرورتی ن��دارد و ادامه عمر خویش 
دیگ��ر  ام��ور  و  تفری��ح  ورزش،  ب��ه  را 

می پردازد.

اما در بین تمامی مشاغل، بر آن شدیم 
تا به بازنشس��تگان اورژانس بپردازیم... 
ش��غلی پرمخاط��ره و ب��ه گفت��ه ی خ��ود 
تکنس��ین های  اورژانسی هاش��یرین! 
اورژانس معتقدند پشتوانه ای به نام بیمه 
اس��م  ب��ه  چی��زی  و  دارن��د  آخ��رت 
باقیات الصالح��ات. می گوین��د: کار ک��ه 
آخ��رت  و  دنی��ا  در  باش��د  خ��دا  ب��رای 
از  یک��ی   115 اورژان��س  رس��تگاریم. 
مهم تری��ن و درعین ح��ال حس��اس ترین 
مشاغل است. مراقبت های اورژانسی - 
 - بیمارس��تانی  پی��ش  و  بیمارس��تانی  
به عن��وان ی��ک عض��و از نظ��ام س��المت 
کش��ور، نق��ش ب��ه س��زایی در س��المت 
بیم��اران و بهبود وضعی��ت آنان بر عهده 
دارد! یک��ی از پیشکس��وتان اورژانس در 
مصاحبه ب��ا یک.یک.پنج به این موضوع 
اش��اره ک��رد ک��ه در ط��ی بیس��ت س��ال 
 115 پایگاه ه��ای  در  خدمت رس��انی 
ش��اهد این نکته بوده است که همکاران 
او بارها از جان خود گذشتند و تحت هر 
ش��رایطی ب��ه ام��داد و نج��ات مش��غول 

بودند.

ب��ر اس��اس آی��ه ش��ریفه ق��رآن کریم: 
م��رگ رهای��ی  از  را  انس��انی  »هرک��س 
بخشد، چنان است که گویی همه مردم 
را زنده کرده اس��ت.« 1 به راستی آخرتی 
پر از رس��تگاری و س��عادتمندی را برای 
خود رقم می زنند. اورژانس��ی ها ش��غلی 
غیرقابل پیش بین��ی دارند، در هر زمان و 
مکان آماده خدمت رسانی و انجام وظیفه 
هس��تند. هوا گرم باش��د یا س��رد، ش��ب 
باشد یا روز، خواب باشند یا بیدار... پس 
ت��ا  ش��غل  ای��ن  حساس��یت  و  اهمی��ت 

حدودی برایمان روشن شد. 

اکنون ب��ه این می اندیش��یم پس ازاین 
هم��ه کار و تالش و زحمت، کی نوبت به 
خودشان می رسد که استراحت کنند؟! 
کس��انی که روزی آرامش را به خانه های 
دیگ��ر انس��ان ها بازگرداندن��د، بای��د در 
دوره ای از زندگی به تجدیدقوا بپردازند. 
بازنشستگی همان دوره ی فراغت از کار 
و پرداختن به خود اس��ت. بازنشس��تگی 
پایان راه نیست، ش��روع برهه ی دیگری 
از زندگ��ی اس��ت. دوره ای ک��ه بای��د از 
س��ال ها قبل ب��رای آن برنامه ریزی کرد. 
عده ای معتقدند دوران بازنشس��تگی از 
دوران کار سخت تر اس��ت و بادید بسیار 
منفی به بازنشستگی نگاه می کنند و آن 

را آغاز فرسودگی تلقی می کنند. 

درصورتی ک��ه اگ��ر واقع بینانه بنگریم، 
جدی��دی  دوره ی  ش��روع  بازنشس��تگی 
اس��ت که می تواند بسیار ش��یرین و پر از 
لحظات خوب باشد. شاید ازآن جهت که 
در کشور ما برنامه ریزی برای این دوره از 
زندگی پیش بینی نش��ده اس��ت! افراد با 
ورود به این دوره دچار س��ردرگمی شده 
و گاهی به پوچی می رس��ند. متأس��فانه 
دوره  ک��ه  اس��ت  واقعی��ت  این ی��ک 
بازنشس��تگی در کش��ور م��ا ب��ا واژه های 
تنهایی، حس��رت، بیهودگی و... همراه 

اس��ت؛ که ای��ن حاصل مکانیس��م غلط 
قانون بازنشستگی در کشور است. 

جمه��وری  خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
اس��المی برخ��ی کش��ورها حت��ی از 15 
س��ال قب��ل ب��رای دوران بازنشس��تگی 
برنامه ری��زی می کنن��د.2 این ب��ه معنای 
اهمیت این دوره همانند سایر دوره های 
زندگ��ی اس��ت. خ��ارج از بحث کش��ور و 
مس��ئولین، خود بازنشس��تگان نیز باید 
ب��رای ای��ن دوره از زندگی خ��ود برنامه 
داش��ته باش��ند تا این ش��روع جدید را با 

خاطرات خوش پشت سر بگذارند.

ب��ه همی��ن بهان��ه، ب��ه س��راغ یک��ی از 
پیشکس��وتان اورژان��س مش��هد رفتی��م. 
برای مصاحب��ه با جناب آقای کریم زاده 
روزه��ای  از  داش��تیم،  زی��ادی  دالی��ل 
پرتنش و پرتالطم ش��کل گیری انقالب، 
دف��اع  حماس��ه  و  پرش��ور  روزه��ای  از 
در  خدمت گ��زاری  دوران  ت��ا  مق��دس، 
پایگاه های اورژانس مشهد. با این سابقه 
درخش��ان واقعا جای خال��ی مصاحبه با 

ایشان محسوس است!

وی در گفتگ��و ب��ا یک.یک.پنج به این 
موضوع اش��اره ک��رد ک��ه »باوجوداینکه 
ش��غلی پراس��ترس و اضطراب و پرتنش 
داش��تند ام��ا روزهای بس��یار ش��یرین و 

خاطره انگیزی را پش��ت سر گذاشتند و 
بس��یار از گذش��ته ی کاری خ��ود راضی 
هس��تند.« ای��ن ش��اید یک ش��اخصه ی 
اخالقی در تمام اورژانس��ی ها اس��ت که 
ش��غل خود را با تمام س��ختی ها، با هیچ 
ش��غل دیگری حاضر به مقایسه و معامله 
نیس��تند! که نش��ان از روح بلن��د و طبع 

متواضع آن ها دارد.

آق��ای کری��م زاده به عن��وان عضوی از 
نظام سالمت کشور، و به عنوان کسی که 
س��ال ها در لب��اس تکنس��ین اورژان��س 
خدمت رسانی کردند، تجربیات بسیاری 

ب��رای انتق��ال دارن��د. و بس��یار مش��تاق 
بودند که تجربیات خود را به نس��ل های 
آین��ده منتقل کنند که متأس��فانه بس��تر 

مناسب این کار فراهم نشده است.

هم���ان  بازنشس���تگی 
دوره ی فراغ���ت از کار و 
پرداختن به خود است. 
بازنشس���تگی پای���ان راه 
نیس���ت، شروع برهه ی 
زندگ���ی  از  دیگ���ری 
است. دوره ای که باید 
از سال ها قبل برای 
آن برنامه ریزی کرد. . 
ب���ه گ���زارش خبرگ���زاری 
اس���امی  جمه���وری 
برخی کشورها حتی از 15 
ب���رای  قب���ل  س���ال 
بازنشس���تگی  دوران 

برنامه ریزی می کنند.

 وی معتق��د اس��ت ک��ه بای��د در حی��ن 
خدمت رس��انی کس��انی که تجربه کافی 
کسب کرده اند به جدیدالورودها آموزش 
دهند. و حتما قبل از بازنشس��ته ش��دن 
تکنس��ین ها این کار انجام ش��ود. وی به 
تکنس��ین های ت��ازه وارد ب��ه ای��ن عرصه 
توصیه کردن��د که دوره ه��ای کارآموزی 
س��ر  پش��ت  را  خدمت رس��انی  ضم��ن 
تکنس��ین  ی��ک  به عن��وان  ت��ا  بگذارن��د 
فوریت های پزشکی در شغل خود موفق 

باشند.

و  زاده  کری��م  آق��ای  ب��ا  مصاحب��ه  در 
همچنین چند تن دیگر از پیشکس��وتان 

اورژان��س، به این نکته دس��ت یافتیم که 
متأسفانه بازنشستگی در اورژانس یعنی 
ک��ه  پیشکس��وتان! در صورت��ی  ح��ذف 
برخی از این عزیزان نیز بس��یار مش��تاق 
هستند که هنوز هم باوجوداینکه از سن 
کار و فعالیت آن ها سال ها می گذرد، اگر 
جایی به آنان نیاز بود با تمام وجود اعالم 

حضور کنند.

 به طور کلی توجه بیش��تر مس��ئولین و 
و  بازنشس��تگان  ب��ه  صاحب نظ��ران 
همچنی��ن عملک��رد خ��ود ای��ن عزیزان 
می توان��د در بهبود ش��رایط بس��یار مؤثر 
ایران��ی  اصی��ل  فرهن��گ  در  باش��د. 
س��الخوردگان و پیشکس��وتان از جایگاه 
ویژه ای برخوردارند و بسیار مورداحترام 
واق��ع می ش��وند، اما ام��روزه متأس��فانه 
گاهی اوقات ش��اهد کمرنگ ش��دن این 
ب��ا  جدی��د  نس��ل  برخ��ورد  در  موض��وع 
سالخوردگان هستیم! دنیای تکنولوژی 
قرار بود زندگی را بر انس��ان آسان کند، 
اما انگار آن گونه که تصور می ش��د پیش 
نرفت! باید بکوشیم ضمن حفظ فرهنگ 
ایرانی در برخورد با بزرگ ترها این نکات 
را ب��ه نس��ل جدی��د ی��ادآوری کنی��م که 
در  اله��ی  موهبت ه��ای  س��الخوردگان 
و  بازنشس��تگان  خانواده ان��د. همچنین 
پیشکس��وتان در جامع��ه! پس چه خوب 

اس��ت در هر ش��غلی که هس��تیم به پاس 
تالش ه��ای  و  زحم��ات  ب��ه  احت��رام 
نس��ل های قب��ل، گاه��ی از آن��ان دیدن 
کنیم که فراموششان نشود بازنشستگی 
پایان راه زندگی نیس��ت، شروعی است 
پ��س  فعالی��ت؛  و  کار  دوران  پای��ان  ب��ر 
بازنشس��تگی یعن��ی حکای��ت همچنان 

باقی است.
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عقد کنان در ایستگاه پرستاری!
اصرار عروس و داماد جوان به حضور پدر عروس خانم در مراس��م عقدش��ان که به علت بیماری در بیمارس��تان بس��تری بود، پرستاران را در شب میالد علی بن 
موس��ی الرضا )ع( میهمان بیمارش��ان کرد. مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی کاش��ان ضمن اعالم این خبر گفت: اصرار و عالقه 
عروس و داماد به حضور والدینش��ان در مراس��م عقد و همچنین خوش یمن دانستن این سنت پسندیده در شب مبارکی چون شب میالد باسعادت امام رضا )ع( 
باعث شد تا عاقد و میهمانان خانوادگی همه باهم در ایستگاه پرستاری بیمارستان شریعتی کاشان برای نکاح این دو جوان حاضر شوند و برای سالمتی بیماران 

و خوشبختی جوانان دعا کنند.

بازنشستگی آغازی بریک پایان!
آسیب  شناسی  اورژانسی!

یادداشت

فاطمه یوسفی
روزنامه نگار

یادداشت فرهنگی

فاطمه حیدری
روزنامه نگار

ستون جوانه ها

موعود معرفاوی
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 آبادان

صفحه   5
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 فرهنگی

بازی ها و شادی های کودکانه
تحوی��ل  زم��ان  و  ب��ود   7:30 س��اعت 
شیفت. تمام کارهایی را که برای تحویل 
شیفت الزم بود انجام دادم و به همکاران 
ش��یفت صبح تحویل دادم. کمی خسته 
بودم و نیاز به اس��تراحت داش��تم ولی از 
ب��رای پس��ر شش س��اله ام  طرف��ی دل��م 
تنگ ش��ده بود. دیش��ب وقتی با همسرم 
تماس گرفتم گفت: طاها می گوید کاش 
بابا همیش��ه خانه بود و سرکار نمی رفت. 
می خواس��تم در م��ورد وضعی��ت ش��غلی 
خ��ودم در اورژان��س 115 و نی��از جامعه 
صحب��ت کن��م ول��ی ی��اد جروبحث های 
خودم و همس��رم افتادم و پشیمان شدم 
فقط گفتم به طاها بگو صبح که رس��یدم 

باهم بازی می کنیم یک بازی جدید.

س��اعت 8 صبح بود که رسیدم خانه، با 
تعجب دی��دم در آن س��اعت ک��ه معموال  
کام��ال  طاه��ا  هس��تند  خ��واب  بچه ه��ا 
سرحال نشسته روبروی تلویزیون، وقتی 
م��ن را دید با خوش��حالی خ��ودش را در 
آغوش��م انداخت و گفت: بابا دیشب زود 
خوابی��دم که صبح زود وقتی میایی خانه 
بیدارباشم تا باهم بازی کنیم همان بازی 
ک��ه دیش��ب ق��ول دادی. مأموریت ه��ای 
مکرر و پش��ت س��رهم دیش��ب، ناس��زا و 
توهین هایی که به  ناحق شنیدیم و دیگر 
توان��ی برای��م باق��ی نمان��ده ب��ود، ول��ی 
چش��مان مهربان و پرذوق پسرم من را به 
زم��ان کودک��ی خ��ودم ب��رد، زمان��ی که 
آرزوی��م ب��ازی ب��ا پ��درم ب��ود و پ��درم ب��ه 
وضعیت ش��غلی و شیفت های مکرر او در 
اورژان��س 115 اغلب س��اعاتی که خانه 
بود را خواب بود و وقتی برای فرزندانش 
نداش��ت. تمام این فکره��ا کمک کرد که 
یک بازی قدیمی ب��ه بادم بیاید، بازی به 
نام س��که در آب رفتم در آشپزخانه و یک 
ظرف شیشه ای  اس��توانه ایی برداشتم و 
داخلش را پر از آب کردم ته ظرف شیشه 
ایی یک ظرف خیلی کوچک گذاش��تم و 
شش سکه آماده کردم گفتم: پسرم، سه 
سکه مال تو سه سکه هم مال من، نوبتی 
میندازیم توی اس��توانه پرآب، س��که هر 
ک��س افت��اد در لی��وان تم��ام س��که های 
داخل اس��توانه م��ال خ��ودش. طاها که 
جدی��ت م��ن را دید ب��ا کنج��کاوی آماده 
ب��ازی ش��د. خیل��ی س��ریع و بی صبرانه 
گف��ت: اول م��ن، اول م��ن. وقت��ی دیدم 
مش��تاق ش��ده ان��رژی خاص��ی گرفت��م. 
فرصت خوبی بود که او را مشتاق تر کنم. 
گفتم: این جوری قبول نیس��ت، باید یک 
مس��ابقه قبل از این بازی بگذاریم که نفر 
اول مشخص شود. االن دیگر چشمانش 
برق می زد و منتظر توضیح من شده بود. 
گفتم: این بازی اس��مش هست "گردو/
شکستم" نحوه بازی این جوری است که 
کمی از هم فاصله می گیریم بعد به اندازه 
طول کف پا به سمت هم قدم برمی داریم. 
هر قدمی که برمی داریم یکی باید بگوید 
گردو و دیگری می گوید شکستم تا به هم 
برس��یم، فردی برنده س��ت ک��ه پای فرد 
مقابل با رعایت قدم برداشتن زیر پای او 
ق��رار بگی��رد. چن��د لحظه بیش��تر طول 
نکش��ید که بازی را شروع کردیم و پسرم 
برنده شد و بالفاصله بازی سکه در آب را 
ش��روع کردیم. چندین ب��ار بازی را تکرار 
کردیم و هر بار او ش��ادتر می شد. آن روز 
پس��رم و همس��رم با ه��ر بار برنده ش��دن 
دی��دن  ب��ا  م��ن  و  می کردن��د  ش��ادی 
خنده ه��ای آن ه��ا خس��تگی را فراموش 
ک��ردم و البت��ه کمی حس��ادت ک��ردم به 
پس��رم و یاد پدر خودم افتادم. کاش همه 
ب��رای  را  ش��ادی  خاطره ه��ای  بتوانی��م 

خانواده بسازیم.



پرسه زدن در کوچه پس کوچه های تاریخ همیشه شیرینی خاصی 
را مهمان لحظه های کنار هم بودنمان می کند؛ حال اگر آن گذش��ته 
خوانی با ش��غل و پیش��ه مان ارتباط داش��ته باش��د لذت ش��نیدنش 

دوچندان می شود.

از تاریخچ��ه افتت��اح اورژانس 115 در ایران چق��در می دانید؟ این 
س��ؤال ب��رای اکثر قری��ب به اتفاق م��ا ی��ک پاس��خ دارد: ))در حادثه 
دردناك فروریختن س��قف س��الن انتظ��ار فرودگاه مهرآب��اد )به دلیل 
ارتعاشات ناشی از س��روصدای موتور جت های غول پیکر( در ساعت 
2 و 50 دقیق��ه بعدازظه��ر روز چهاردهم آذرماه س��ال 1352 بود که 
طی آن 16 نفر کش��ته و 11 تن مجروح ش��دند. این در حالی بود که 
هی��چ سیس��تم از قب��ل طراحی ش��ده ای ب��رای کم��ک و انتق��ال به 
مجروحی��ن در این گون��ه ح��وادث ناگهانی وجود نداش��ت. بعدازاین 

حادث��ه سیس��تم فوریت های پزش��کی کش��ور تأس��یس ش��د و ایران 
به عنوان چهارمین کشور دارنده خدمات اورژانس پیش بیمارستانی 
در جهان ش��ناخته ش��د که ای��ن خود افتخ��اری بزرگ اس��ت ... .(( 
چراکه تنها مطلب مرتبط نوشته ش��ده در سایت های اینترنتی همین 
نوشته است و هیچ کس از آن مردانی که در جریان انقالب شکوهمند 
اس��المی پا به پ��ای م��ردم و علیرغم فش��ار و مخالفت دس��تگاه های 
امنیتی به مردم انقالبی خدمات پزش��کی ارائه می کردند و همچنین 
در بحبوحه جنگ تحمیلی لباس رزم را بالباس خدمت یکی کردند و 
با حضور در جبهه های جنگ در درمان و انتقال مجروحان نقش مهم 
و فراموش ناش��دنی داش��تند و از کیان میهن مان دفاع کردند، نامی 
نمی برد! مردان و زنانی که در س��خت ترین شرایط کشورمان جوانی 
خود را به پای نهال نوپای اورژانس گذاشتند و اجازه ندادند آن نهال 
بخشکد؛ آنان که در یک خصلت یکسان بودند: عشق به خدمت! در 
کنکاش هایم��ان در تاریخچه فوریت های پزش��کی ای��ران به مردان و 
زنان��ی برخوردیم که همگی جز اولین  نیروهای فوریت های پزش��کی 
بودند؛ گرد پیری به چهره داش��تند ولی در یاد کردن از گذش��ته ها و 

جوانی شان شوق و شور جوانی ارمغان کالمشان بود و هست.

وزارت به��داری، پ��س از حادثه دردناک ف��رودگاه مهرآباد تصمیم 
گرفت دست به ایجاد سازمانی با توانایی ارائه خدمات پزشکی اولیه 
درصحنه حادثه بزند. پس از جذب داوطلبان واجد شرایط -داشتن 
گواهینامه رانندگ��ی معتبر و دیپلم علوم طبیعی آن زمان که معادل 
علوم تجربی امروزی ماست- و برگزاری کالس های تئوری به صورت 
دوره شش ماهه زیر نظر یکی از بهترین تکنسین های آن زمان به نام 
"جیم پاترس��ون" و پش��ت سر گذاش��تن دوره های عملی که زیر نظر 
اس��اتید دانش��گاه تهران برگ��زار گردی��د "مرکز اطالع��ات اورژانس 
تهران" در اس��فندماه س��ال 1353 به صورت غیررس��می کار خود را 
آغاز کرد؛ چرا غیررسمی؟ زیرا در آن تاریخ در کشورمان آمبوالنسی 
وجود نداش��ت! و تنها س��فارش خری��د آمبوالنس داده ش��ده بود، با 
ورود آمبوالنس های به روز و مدرن، در شهریورماه سال بعد یعنی 26 
ش��هریور 1354 مرکز اطالع��ات اورژانس تهران، به صورت رس��می 

آغاز به کارکرد.

پس از آغاز به کار اورژانس پایتخت در تاریخ 26 ش��هریور ماه سال 
1354 به تکنسین های منتخب تهران مأموریت داده شد تا با حضور 
در شهرس��تان های اصفه��ان، تبری��ز، س��اری، مش��هد و ... اقدام به 

راه اندازی اورژانس نمایند. )اس��امی ش��هرها به ترتیب حروف الفبا 
آورده ش��ده اس��ت( به عنوان مثال یک س��ال پس از آغاز به کار مرکز 
اطالعات اورژانس ته��ران آقای ابراهیم خادمی به همراه 45 نفر از 
بهتری��ن جوان��ان آن روزه��ا مرک��ز اطالع��ات اورژانس ش��یراز را در 
بیمارس��تان فاتحی نژاد س��ابق راه اندازی می کنند تا مردم شیراز از 
تاری��خ پنجم مهرم��اه س��ال 1355 از خدمات فوریت های پزش��کی 
بهره مند شوند. آقای خادمی که در آن روزها مسئول مرکز اطالعات 
اورژانس ش��یراز بود در مورد راه اندازی اورژانس در شیراز می گوید: 
اورژانس شیراز با دو پایگاه و هفت دستگاه آمبوالنس در بیمارستان 
فاتحی نژاد س��ابق – امروزه از بیمارس��تان فاتح��ی نژاد چیزی به جز 
زمین آن باقی نمانده اس��ت –کار خود را آغاز کرد. در جریان انقالب 
و جنگ صادقانه و عاشقانه خدمت کرد تا به امروز که هم به گذشته 
خ��ود می بال��د و ه��م به آین��ده امی��دوار اس��ت. از آقای س��عیدی از 
پیشکس��وتان ش��یرازی پرس��یدیم ش��اخص ترین چیزی که از مربی 
خارجی تان به یاد دارید چیس��ت؟ بالدرنگ پاسخ داد:جیم همیشه 

باافتخار می گفت: ))شما از مربی خود پیش افتاده اید!((

در ورق زدن صفحات تقویم سال های ابتدایی اورژانس، که آن روزها 

28مین اجالس روس��ای اورژانس های سراس��ر 
کشور در استان البرز برگزار گردید.

28مین اجالس روس��ای مراک��ز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزش��کی سراسر کش��ور در تاریخ یکم شهریورماه س��ال جاری و در 
دانش��گاه علوم پزش��کی الب��رز، در حال��ی برگزار گردی��د که دکتر 
صابری نیا هدف از تش��کیل این اج��الس را تبیین و ارائه اهداف و 
برنامه های وزارت خانه  ای، تبادل نظر و هم فکری و هم اندیش��ی در 
میان مدیران حوادث کش��ور دانست. رئیس مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزش��کی کش��ور خاطرنش��ان کرد: با توج��ه به اینکه 
اکثریت مدیران حوادث در کش��ور، در کسوت پزشک می باشند لذا 
س��عی بر این ش��د که برگزاری این همایش با روز پزش��ک و تقدیر و 
تشکر از پزشکان عزیز همراه باشد. ایشان همچنین افزود: در این 
اجالس س��عی بر این بود که گزارشی از شش ماه گذشته سال 94 
ارائه شده و پس ازآن برنامه های شش ماهه آینده سال تبیین شود تا 
مدیران حوادث بادید بهتری ش��ش ماهه دوم سال را شروع نمایند. 
وی گفت: مهم ترین برنامه های اجالس شامل بررسی اورژانس های 
بیمارستانی، اورژانس های پیش بیمارستانی، حوادث غیرمترقبه، 
اقداماتی در خصوص اس��تفاده از ش��بکه سپاس، مسئله 21 محور 
مدیریت حوادث و چگونگی نظارت بر آن و ش��اخصه های پدافندی 
بر مدیریت حوادث بود. مس��ئله خدمات رسانی به زائرین در عتبات 
عالی��ات و نگاه س��المت محورانه جهت زائری��ن محترم، بحث ثبت 
حوادث و سالم س��ازی اطالعات نی��ز از دیگر مواردی بود که در این 
اجالس عنوان گردید. همچنین مسئله کمبود نیروی انسانی را نیز 
می توان از دیگر مباحث مهم عنوان ش��ده در این اجالس دانس��ت. 
امی��ن صابری نیا وظیف��ه مراکز مدیریت ح��وادث در اورژانس های 
بیمارس��تانی را وظیف��ه ای کلی��دی دانس��ت و گف��ت: ن��گاه مرکز 
مدیریت حوادث کشور در خصوص ارزیابی عملکرد مراکز، نگاهی 

پژوهش محورانه است.

صابری نی��ا در خصوص تفاوت های این اج��الس با اجالس های 
قبلی گفت: اجالس 28م برخالف اجالس های قبلی و در راستای 
سیاس��ت های انقباضی دولت به صورت یک روزه برگزار شد که این 
مس��ئله باعث فش��رده ش��دن برنامه های اجالس گردید. همچنین 
مسائل اجرایی در اجالس نیز ساده تر و کم هزینه تر از اجالس های 
قبلی بود. البته باوجود یک روزه بودن اجالس، اهداف موردنظر آن 
محق��ق گردی��د ک��ه البت��ه بازخورده��ای ای��ن اه��داف نی��ز بای��د 
موردبررس��ی ق��رار گی��رد. امین صاب��ری نیا نظرات و پیش��نهادات 
عنوان شده در این اجالس، از جانب مدیران حوادث را صد در صد 
راهگش��ا و مفید دانست و گفت: حوزه »ستاد و سیاست گزاری« و 
ح��وزه »صف و عملی��ات« حوزه هایی وابس��ته به یکدیگ��ر بوده که 
بازخورده��ای بخش عملیات��ی در اجرای مصوبات سیاس��ت گزار، 
جهت تقارب عملکرد دو بخش عملیاتی و صفی بسیار کمک کننده 

هستند.

امی��ن صابری نی��ا، رئیس مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزش��کی کشور همچنین افزود: قریب به یقین یک اجالس دیگر در 
س��ال 94 برگزار خواهد ش��د که در اجالس آینده مباحثی ازجمله 
امداد نوروزی، برنامه های تابستانی سال آینده و... بررسی و تبیین 
خواهد ش��د. صابری نی��ا در پایان گفت: الزم اس��ت ک��ه بنده این 
مس��ئله را متذکر ش��وم که این جانب دس��ت بوس تک تک کارکنان 
عملیات��ی اورژانس چه در بخش پیش بیمارس��تانی و چه در بخش 
بیمارس��تانی هس��تم زیرا اگر احس��اس امنیت و غروری هس��ت به 
خاط��ر زحم��ات ای��ن عزیزان ب��وده که ب��ا س��عه صدر و تحمل خود 

کاهنده آالم بیماران هستند.

گزارش اجالس

پرونده ویژه خبری

علیرضا دهقانی
روزنامه نگار

اورژانس هوایی تبریز یک ساله شد
ب��ه گ��زارش مدیر رواب��ط عمومی اورژانس 115 آذربایجان ش��رقی به نقل از رئی��س اورژانس تبریز؛ از زمان آغاز ب��کار اورژانس هوای��ی در تبریز، 73 مأموریت 
انجام شده که در قالب آن 108 بیمار منتقل شده اند. به گفته  دکتر رجایی 60 درصد مأموریت های اورژانس هوایی برای انتقال بیماران ترومایی، 13.5 درصد 

برای انتقال بیماران قلبی و 10 درصد را نیز برای انتقال زنان باردار اختصاص یافته است.

رئیس اورژانس 115 آذربایجان شرقی گفت: اورژانس هوایی تبریز در ارزیابی های کشوری رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است، در این ارزیابی ها، نبود 
پد فرود مناسب و تحویل بیمار خارج از بیمارستان به تکنسین های اورژانس باعث افت رتبه  دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این ارزیابی ها شده است.

صفحه  6
 خبری

Sep 2015 / 94 شماره سوم/شهریورماه

تولد نوزاد عجول در آمبوالنس اورژانس 115
روابط عمومی اورژان��س 115 تربت حیدریه از تولد نوزاد عجول در 

آمبوالنس اورژانس 115 خبر داد.
سعید برات زاده  گفت: عصر روز 22 مردادماه  خودرویی شخصی 
حامل خانمی باردار 29 س��اله به پای��گاه اورژانس 115 بایگ مراجعه 

نمود.
برات زاده در ادامه گفت: آقایان توکلی و حسین زاده پس از انتقال 
مادر به آمبوالنس به اس��تقبال نوزاد عجول رفتند؛ نوزاد پسر فرصت 

حرکت به آمبوالنس نداد و چشم به دنیا گشود.
وی گفت: پس از انجام اقدامات اولیه توسط تکنسین ها آمبوالنس 
به سمت تربت حیدریه حرکت نمود و مادر صبور به همراه نوزاد عجول 

و سالم  به بخش زایشگاه بیمارستان رازی تحویل داده شدند.

تص��ادف در بابل چهار نفر را روانه بیمارس��تان 
کرد.

به گ��زارش رواب��ط عمومی اورژان��س 115 باب��ل روز جمعه نهم 
مردادماه س��ال ج��اری، تصادف وان��ت پیکان با موتورس��یکلت در 
کمربندی ش��رقی پش��ت آرامگاه معتمدی، آمبوالن��س 115 را به 
صحنه حادثه کش��اند. روش��ن گفت: تکنسین های پایگاه بیشه سر 
به محل حادثه اعزام شده تا به وضعیت مصدومان رسیدگی کنند. 
روش��ن ادام��ه داد: در ای��ن حادثه متأس��فانه راننده به همراه س��ه 
راکب دیگر موتورس��یکلت دچار جراحات جدی شدند که با اقدام 
به موقع تکنسین های مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
باب��ل از م��رگ حتمی نجات پی��دا کردند. تکنس��ین های اورژانس 
115 باب��ل پ��س از اقدام��ات پزش��کی مصدومان این حادث��ه را به 

بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند.

عمل به وظیفه؛ همیشه و هرلحظه
به گ��زارش رواب��ط عمومی اورژان��س زابل دهم مردادماه س��ال 
جاری آقای خانعلی بختیاری تکنس��ین فوریت های پزشکی که از 
شهرس��تان زهک عازم محل کار خود در ش��هر زابل ب��ود در محور 
زاب��ل- زه��ک حوالی تپ��ه دز به مح��ل تصادف دو خودرو س��واری 

رسید.

خانم گلزاری گفت: یکی از مصدومین این حادثه به علت شدت 
صدمات وارده دچار ایس��ت کامل قلبی و تنفس��ی ش��ده بود که با 
اقدام فوری و صحیح آقای خانعلی بختیاری تکنس��ین فوریت های 
پزش��کی احیا ش��د. گل��زاری ادام��ه داد: بع��د از حض��ور تیم های 
امدادی از پایگاه های اورژانس جاده ای بنجار و ش��هری شماره دو 
زاب��ل در محل و ادامه مراحل احی��ا، مصدوم جهت ادامه درمان به 

بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( زابل منتقل شد.

آخر هفته پرحادثه در شهرستان بم

و  ح��وادث  مدیری��ت  مرک��ز  عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
فوریت های پزشکی شهرستان بم، طی سه روز آخر هفته دوم 
مردادماه س��ال 94 تعداد 160 مأموریت توسط تکنسین های 

اورژانس 115 شهرستان انجام شد.

عسکری گفت: از این تعداد 61 مصدوم مربوط به تصادفات 
بودن��د ک��ه 90 درصد آن ه��ا به بیمارس��تان منتقل ش��ده اند. 
خوشبختانه در میان مصدومین مربوط به تصادفات هیچ گونه 

فوتی گزارش نشده است.

عسکری افزود: اکثر مصدومین مربوط به تصادفات حاصل 
بی احتیاطی رانندگان بوده است.

بـــمزابلبابلتربتحیدریه

سفـــــــــری بــــــه گذشتــــــــــه
واکاوی تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی در ایران

عکس روی جلد اولین نشریه اورژانس پیش بیمارستانی در ایران



بانوصحرا میزبان روسای اورژانس کشور

اجالس روس��ای اورژانس های سراس��ر کش��ور!؛ نشس��تی که 
به ط��ور تقریب��ی هر ش��ش ماه یک ب��ار برگ��زار می ش��ود و تقریبا 
می ت��وان گف��ت مهم تری��ن روی��داد در می��ان برنامه ه��ای مرک��ز 
 56 اس��ت.  کش��ور  پزش��کی  فوریت ه��ای  و  ح��وادث  مدیری��ت 
دانش��گاه و 56 مدیر حوادث و فوریت های پزشکی؛ مدیرانی که 
س��کان دار خدم��ات فوریت ه��ای پزش��کی و بحران ه��ا و حوادث 
هس��تند. قبل از آنکه ب��ه خود اجالس برس��یم و از حال و هوای 
اجالس س��خن بگوییم، چند خطی را از مدیران حوادث کش��ور 
س��خن می گوییم تا مقدمه ای باشد برای ورود به اجالس. از 56 
مدیر حوادثی که در کش��ور مش��غول به خدمت هستند، 9 نفر را 
مدی��ران قطب ه��ا و 47 نف��ر دیگر را مدی��ران غیرقطب تش��کیل 
می دهند. اگر بخواهیم یک آنالیز س��اده آماری داش��ته باش��یم، 
بای��د بگوییم که درصد باالیی از مدیران حوادث کش��ور در س��ن 
میان س��الی یعنی بین 40 تا 50 س��الگی به س��ر می برند. تعداد 
انگشت ش��ماری از آنان باالی 50 سال هستند و تعداد معدودی 
نیز زیر 40 س��ال. بنابراین می توان گفت میانگین س��نی مدیران 

حوادث در کش��ور ایران حدودا 45 س��ال اس��ت.

ب��ا توج��ه اینک��ه بدن��ه نی��روی انس��انی در اورژان��س 115 را 
نیروه��ای ج��وان زیر 30 س��ال تش��کیل می دهند بای��د گفت که 
میانگی��ن س��نی حدودا 45 س��ال ب��رای مدیران حوادث کش��ور 
میانگی��ن خ��وب و قاب��ل قبول��ی اس��ت. البته ای��ن نکت��ه را باید 
متذک��ر ش��د ک��ه میانگین س��نی مدیران ارش��د در کش��ور ایران 
باالس��ت و میانگین س��نی 45 س��ال برای مدیران یک مجموعه، 
میانگین جوانی محس��وب می ش��ود. در خصوص تحصیالت این 
مدی��ران نی��ز باید گف��ت که قری��ب به اتفاق آنان پزش��ک عمومی 
هس��تند. تعداد انگشت ش��ماری نی��ز متخصص ط��ب اورژانس، 
کارشناس��ی ارش��د و دکتری تخصص��ی پرس��تاری، و حتی چند 
م��ورد نی��ز کارشناس��ی پیراپزش��کی هس��تند. در مورد رش��ته و 
مقط��ع تحصیل��ی مدیران حوادث در ای��ران حقیقتا باید اعتراف 
ک��رد ک��ه جایگاه دکت��ری تخصص��ی مدیریت س��المت در بالیا و 
تخص��ص طب اورژان��س در بدنه این مدیران واقعا خالی اس��ت. 
)دو رش��ته ای که به طور خاص با مدیریت ح��وادث و فوریت های 

پزش��کی مرتبط اس��ت(

در م��ورد اجالس نیز ن��کات قابل توجهی قابل ذکر اس��ت. اول 
اینک��ه اج��الس از دود و دم ته��ران خ��ارج بود. اگر ته��ران را به 
س��مت کرج ت��رک کنیم پ��س از ط��ی 35 کیلومتر ب��ه خود کرج 
رس��یده و پ��س از ط��ی 19 کیلومت��ر به روس��تایی زیب��ا و خوش 
آب وه��وا ب��ه ن��ام بانوصح��را می رس��یم، ک��ه از توابع شهرس��تان 

س��اوجبالغ البرز اس��ت.

 اجالس روسا در روستای بانوصحرا حواشی زیادی داشت! از 
حاش��یه هایی ک��ه قابل ذکر اس��ت می توان به لباس فرم روس��ای 
اورژانس اش��اره کرد. هرکدام از اس��تان ها بس��ته به سلیقه خود 
آرم ه��ای س��ینه ای و بازویی خاص��ی را طراحی ک��رده بودند که 
این تفاوت در ش��کل و ف��رم آرم ها جالب نبود. از حواش��ی دیگر 
ش��اید بتوان به گرمای س��الن اشاره کرد که با وجود خوش آب و 
ه��وا بودن آن منطقه، گرمای هوا در روز اجالس همه را متعجب 
ک��رده ب��ود. به هر ح��ال اجالس 28م ب��ا همه حواش��ی خوب یا 
بدش گذش��ت و شاید بتوان گفت که دس��تاورهای خوبی در پی 

داش��ت.

راه اندازی اورژانس نمایند. )اس��امی ش��هرها به ترتیب حروف الفبا 
آورده ش��ده اس��ت( به عنوان مثال یک س��ال پس از آغاز به کار مرکز 
اطالعات اورژانس ته��ران آقای ابراهیم خادمی به همراه 45 نفر از 
بهتری��ن جوان��ان آن روزه��ا مرک��ز اطالع��ات اورژانس ش��یراز را در 
بیمارس��تان فاتحی نژاد س��ابق راه اندازی می کنند تا مردم شیراز از 
تاری��خ پنجم مهرم��اه س��ال 1355 از خدمات فوریت های پزش��کی 
بهره مند شوند. آقای خادمی که در آن روزها مسئول مرکز اطالعات 
اورژانس ش��یراز بود در مورد راه اندازی اورژانس در شیراز می گوید: 
اورژانس شیراز با دو پایگاه و هفت دستگاه آمبوالنس در بیمارستان 
فاتحی نژاد س��ابق – امروزه از بیمارس��تان فاتح��ی نژاد چیزی به جز 
زمین آن باقی نمانده اس��ت –کار خود را آغاز کرد. در جریان انقالب 
و جنگ صادقانه و عاشقانه خدمت کرد تا به امروز که هم به گذشته 
خ��ود می بال��د و ه��م به آین��ده امی��دوار اس��ت. از آقای س��عیدی از 
پیشکس��وتان ش��یرازی پرس��یدیم ش��اخص ترین چیزی که از مربی 
خارجی تان به یاد دارید چیس��ت؟ بالدرنگ پاسخ داد:جیم همیشه 

باافتخار می گفت: ))شما از مربی خود پیش افتاده اید!((

در ورق زدن صفحات تقویم سال های ابتدایی اورژانس، که آن روزها 

با ش��ماره 123 ش��ناخته می ش��د )ش��ماره 115 بعده��ا در طرحی که 
شماره اورژانس را در سراسر کشور یکسان می نمود انتخاب و جایگزین 
ش��ماره های قبلی ش��د( س��راغ خطه سرسبز ش��مال رفتیم و با جناب 
نیک خواه هم کالم ش��دیم و از روزهای آغاز فعالیت اورژانس در س��اری 
پرسیدیم. نیک خواه خود را داوطلب دوره سوم ساری خواند و از اخالق 
خاص مربی خارجی ش��ان گفت که بس��یار س��ختگیر و به نظم بس��یار 
معتقد بوده است. همچنین جناب نیک خواه از کمپ های ساحلی خزر 
سخن گفت که در ابتدای کار تکنسین های تهران به صورت مأموریت به 
ساری، تنکابن، چالوس، گرگان و قائم شهر اعزام می شدند تا آسودگی 

خاطر هم وطنانمان را کنار ساحل دریا فراهم کنند.

 آقایان بهمنش، وفا بخش، کریم زاده، موسوی، منصوری تعدادی 
از پیشکس��وتانی بودن��د که به دع��وت همکار خوبمان آقای ش��هرام 
طاه��رزاده در رواب��ط عمومی اورژانس 115 مش��هد ط��ی دیداری 
دوس��تانه به بیان خاطرات روزهای گذش��ته پرداختند. منصوری در 
باب خصوصیات جیم پاترس��ون به همکارمان این گونه گفت: خیلی 
منظم و س��ختگیر ب��ود و ه��ر کاری را چندین بار تک��رار می کرد. در 
کالس ه��ا و کارآموزی ه��ا فق��ط به انگلیس��ی مکالمه می ش��د. جیم 

همیشه می گفت با مدرک این دوره در اورژانس کشور های خارجی 
به ش��ما کار می دهند. همیشه تأکید داش��ت که هنگام انتقال بیمار 
روی برانکارد، هر دو تکنسین رو به بیمار باشند. یادم هست در دوره 
زنان-زایمان اگر کس��ی بند ناف را درس��ت نم��ی زد، باید یک هفته 
کارآم��وزی بیش��تر می آم��د. خان��م پاترس��ون - همس��ر آق��ای جیم 
پاترس��ون- هم به ما آموزش زبان انگلیسی می داد. آقای موسوی در 
مورد اولین مأموریت انجام ش��ده توسط تکنسین های اورژانس 115 
مش��هد چنی��ن گفت: اولی��ن مأموری��ت اورژان��س مش��هد در تاریخ 
1356/7/1 در س��اعت 10 صب��ح ب��ه محل پل س��نگ بس��ت بود. 
موردمان تصادف بود و پایگاه دو وحدت این مأموریت را انجام داد.

 ای��ن تمام اطالع��ات مربوط ب��ه تاریخچه پیدایش مرک��ز مدیریت 
ح��وادث و فوریت ه��ای پزش��کی ای��ران نبود و نیس��ت ولی س��عی و 
تالشمان بر این بود تا در گفت گو با چند تن از پیشکسوتان اورژانس 
کش��ور گوش��ه ای از واقعیت گذش��ته را بیان کنیم. صد افسوس که 
نمی ت��وان تم��ام ناگفته های تاریخ را در این مختص��ر فضا آورد، تنها 
یک حس��رت باق��ی می ماند ک��ه ای کاش فرصتی پیش آی��د تا تمام 

اطالعات را در قالب یک کتاب مصور گردآوری کرد.

افتتاح اورژانس هوایی 115 دزفول با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
به گزارش مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی دزفول در س��فر یک روزه وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دزفول باند پرواز 

و اورژانس هوایی 115 شمال خوزستان افتتاح گردید.

 خانم ارغشی گفت: دکتر پریدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول در گفت وگو با خبرنگاران کوهستانی بودن این شهرستان و همچنین صعب العبور بودن 
مناطقی از قبیل ش��یهون و سردش��ت را دلیل ضرورت راه اندازی اورژانس هوایی در این شهرس��تان بیان کرد و تأکید نمود با راه اندازی پایگاه اورژانس هوایی 
خدمت رس��انی به نقاط دوردس��ت شهرستان دزفول امکان پذیر خواهد شد. ارغش��ی به نقل از دکتر پریدار، هزینه سالیانه اورژانس هوایی را 420 میلیون تومان 

اعالم کرد.

حاشیه نگاری بر یک اجالس مهم!
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 خبری

مرد 65 س��اله با دستان تکنسین های اورژانس 
115 شهرکرد به زندگی بازگشت.

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی مرک��ز اورژان��س 115 چهارمحال و 
بختیاری، صبح دوشنبه 26 مرداد 94، طی تماس مردمی با مرکز 
پی��ام اورژانس 115 ش��هرکرد تقاضای کمک رس��انی به فرد باالی 
ش��صت س��اله ای که در باجه بانک دچار کاهش س��طح هوشیاری 
ش��ده بود، اعالم گردید. ابراهیمی گفت: بالفاصله پس از دریافت 
گ��زارش حادث��ه، واح��د عملیات��ی اورژان��س 115 بر بالی��ن بیمار 
حاضرش��ده و پس از بررس��ی عالئم حیاتی بیم��ار دریافتند که وی 
دچار ایس��ت قلبی-تنفسی شده است؛ لذا عملیات احیای قلبی-
ریوی پیشرفته -توسط آقایان حمیدرضا قنادیان و احمد طاهری- 
برای بیمار ش��روع گردید و با تالش بی وقفه موفق ش��دند مشتری 
65 س��اله بان��ک را به زندگ��ی بازگردانن��د و پس ازآن ب��ه اورژانس 

بیمارستان هاجر )س( منتقل نمایند.

هفده مصدوم در واژگونی اتوبوس
حادث��ه واژگونی اتوبوس در کیلومتر 2 محور شوش-اندیمش��ک 
در تاری��خ نوزده��م مردادماه 94، هفده مصدوم بر جای گذاش��ت. 
مدی��ر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی 
دزف��ول ضمن اعالم ای��ن خبر گفت: پس از اع��الم حادثه به مرکز 
ارتباطات ش��وش، 3 کد عملیاتی اورژانس از شوش به محل اعزام 
ش��دند. خانم ارغش��ی افزود: برای پوش��ش بهتر حادث��ه، اتوبوس 
آمبوالنس و دو کد عملیاتی نیز از دزفول به صحنه اعزام شدند. در 
همین راس��تا رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی 
دزف��ول و همچنین مس��ئول اورژانس پیش بیمارس��تانی به همراه 
مسئول س��تاد بحران دزفول، بالفاصله در محل حادثه و سپس در 
بیمارس��تان نظ��ام ماف��ی ش��وش حاضرش��ده و از نزدیک ب��ه روند 

رسیدگی مصدومین نظارت داشتند.

تکنس��ین های فوریت های پزش��کی پایگاه گنو 
بندرعباس، نوزاد پسر را سالم به دنیا آوردند.

به گزارش روابط عمومی اورژان��س 115 بندرعباس: روز جمعه 
ش��انزدهم مردادماه 94 از دوراهی آب گرم-گنو برای انتقال خانم 
باردار 25 ساله که دردهای زایمانشان شروع شده بود، با مرکز پیام 

اورژانس تماس گرفته شد.
 خان��م حاجی علیپ��ور در ادامه گفت: بالفاصله پ��س از دریافت 
پیام آقایان حافظی و کریم پور از پایگاه گنو به محل اعزام ش��دند. 
م��ادر ب��اردار در حی��ن انتق��ال ب��ه بیمارس��تان ب��ا مراقبت ه��ای 
تکنس��ین های فوریت های پزش��کی نوزاد پس��رش را به دنیا آورد. 
م��ادر به هم��راه فرزن��د دومش در س��المت کام��ل به بیمارس��تان 

شریعتی تحویل داده شد.

تکنسین های اورژانس 115 ممسنی شادی آور 
خانواده روستایی!

ب��ه گزارش روابط عموم��ی مرکز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
روز ش��نبه 24 مردادم��اه 94  بام��داد  ف��ارس:  اس��تان  پزش��کی 
تکنس��ین های پای��گاه دولت آب��اد حس��نی در پاس��خ به اع��الم نیاز 
مادری باردار به روس��تای باباصالح در فاصله 25 کیلومتری پایگاه 
خ��ود اع��زام ش��دند. همتی گف��ت: آقای��ان مجید رضای��ی و امید 
قیصری تکنس��ین های اورژانس 115 در آس��تانه زایم��ان بر بالین 
بیمار رسیده و پس از انجام اقدامات درمانی الزم، موفق به گرفتن 
ن��وزاد ش��دند ت��ا ن��وزاد خان��واده روس��تایی اولی��ن بار در دس��تان 
تکنس��ین های اورژانس چشم بگش��اید. پس از به دنیا آمدن نوزاد، 
مادر و نوزاد به بیمارس��تان ممس��نی منتقل ش��دند. همتی افزود: 

عصر همان روز تکنسین ها از مادر و نوزاد عیادت کردند.

شیرازبندرعباسدزفولشهرکرد

سفـــــــــری بــــــه گذشتــــــــــه
واکاوی تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی در ایران

عکس روی جلد اولین نشریه اورژانس پیش بیمارستانی در ایران



برنامه ریزی برای بالیا
صاحب نظ��ران  و  متخصصی��ن  هم��ه 
مهم تری��ن  از  برنامه ری��زی  ک��ه  معتقدن��د 
ارکان مدیری��ت اس��ت. در بح��ث مدیریت 
بح��ران )بالی��ا( ه��م ای��ن مقول��ه مس��تثنا 
نیس��ت. گرچه درباره نح��وه کار و هزینه و 
زمان��ی ک��ه باید ص��رف برنامه ری��زی کنیم 
اختالف  نظر وجود دارد، اما لزوم داش��تن 
برنام��ه قب��ل از رخ��داد ب��ال م��ورد اتف��اق 
هم��گان اس��ت. یک��ی از پ��ر چالش تری��ن 
نح��وه  بح��ران  مدیری��ت  در  بحث ه��ا 
برنامه ری��زی اس��ت. برای انج��ام هر کاری 
نی��از ب��ه دانش تخصص��ی و تجربه اس��ت. 
نکات زی��ر برای تهیه یک برنامه س��اده در 
مراکز و س��ازمان هایی ک��ه تجربه کمی در 
ب��رای بحران دارن��د می تواند  برنامه ریزی 

راهگش��ا باش��د:

•  قبل از ش��روع تدوی��ن برنامه مقدمات 
آن مثل تش��کیل تیم برنامه ریزی، بررس��ی 
وضعی��ت موج��ود و ش��ناخت حیطه ای که 
می خواهیم ب��رای آن برنامه ریزی نماییم، 
آینده نگ��ری و پیش بین��ی علم��ی آین��ده، 
تعیین استراتژی ها و اولویت بندی اهداف 
)ارزیاب��ی خط��ر( را مدنظر ق��رار دهیم. از 
الگوه��ای مل��ی و در دس��ترس مثل کتاب 
ارزیاب��ی خط��ر آق��ای دکت��ر اردالن، ابزار 
ش��ناخت مخاط��رات و ارزیاب��ی آمادگ��ی 
آقای دکتر خانکه و برنامه ملی پاسخ نظام 
 )EoP( بحران ه��ا  و  بالی��ا  ب��ه  س��المت 

می توان اس��تفاده کرد.

•  تدوین برنامه باید تیمی و با مش��ارکت 
همه کس��انی باشد که قرار اس��ت برنامه را 
اجرا کنند. یک��ی از دالیلی که برنامه های 
تهیه ش��ده عملیاتی نیس��ت این اس��ت که 
کارش��ناس مربوط��ه به تنهای��ی بر اس��اس 
تجربی��ات ش��خصی و مناب��ع در دس��ترس 
برنامه را تهیه می کند و چون فرصت کافی 
برای بررس��ی وج��ود ندارد، هم��ان برنامه 

ابالغ می ش��ود.

به دلی��ل آنکه برنامه بر اس��اس ش��رایط 
واقعی واحد و یا سازمان تهیه نشده و اکثر 
اف��راد ه��م اط��الع دقی��ق از جزئی��ات آن 
ندارن��د در زم��ان ب��روز ب��ال، برنام��ه اج��را 
نمی ش��ود. الزم نیس��ت در جلس��ات همه 
کارکنان ش��رکت داش��ته باش��ند ام��ا بهتر 
است در کنار تیم اصلی برنامه ریزی در هر 
جلس��ه نماینده هر بخش که قرار است در 
آن جلس��ه ب��رای آن ه��ا ش��رح وظیف��ه و یا 
کارک��رد بنویس��یم حضورداش��ته باش��د تا 

برنامه عملیاتی و قابل اجرا تدوین ش��ود.

•  ب��رای واحدهای عملیاتی بهتر اس��ت 
برای شروع، برنامه پاسخ بر اساس الگوی 
مل��ی )EoP( تهیه ش��ود )در ش��ماره های 
بع��دی راجع ب��ه برنام��ه ملی پاس��خ نظام 
صحب��ت  فوریت ه��ا  و  بالی��ا  ب��ه  س��المت 
خواهیم کرد(. بعد از برنامه پاسخ می توان 
آمادگ��ی   ،)recovery( بازیاب��ی  برنام��ه 
اث���������ر  کاه��������ش   ،)Preparedness(
)mitigation( و س��ایر برنامه ه��ا را تهی��ه 

نم��ود.

• برنام��ه را ب��ا رویک��رد هم��ه مخاطرات 
)All Hazard( بنویس��یم. به بیان دیگ��ر با 
توج��ه به آنک��ه غالب ش��رح وظای��ف برای 
اعض��اء واحد در همه بالیا مش��ابه اس��ت، 
مخاط��رات  هم��ه  ب��رای  برنام��ه  ی��ک 
می نویس��یم. البته اگر مخاط��ره ای وجود 
دارد که ی��ا برنامه پاس��خ اختصاصی دارد 
)مث��ال  ح��وادث ش��یمایی( و ی��ا اهمی��ت 
وی��ژه ای دارد، می توان در انته��ای برنامه 

یک پیوس��ت ویژه آن اضافه نمود.

• بعد از تدوی��ن پیش نویس اولیه و تأیید 
همه ذینفعان الزم است با برگزاری تمرین 
برنام��ه  مح��دود،  میدان��ی  و  دورمی��زی 

ویرای��ش نهای��ی گ��ردد.

• بعد از هر حادثه جلسات بررسی و نقد 
برنامه گذاش��ته ش��ود تا همه اف��راد درگیر 

راج��ع ب��ه برنام��ه نظ��ر دهن��د.

• حت��ی اگ��ر حادث��ه ای ه��م رخ نده��د 
حداقل س��الی یک بار برنامه موردبررس��ی 

مجدد و به روزرس��انی قرار گیرد.

تجوی��ز داخ��ل بین��ی )IN(، جزئی از 
روش ه��ای تران��س موک��وزال)از طریق 
مخاطی( می باش��د. حف��ره بینی دارای 
یک ش��بکه ی عروق��ی متراکم ب��وده که 
مس��یری مس��تقیم برای عبور داروها از 
غش��ا موکوزی به جریان خ��ون را فراهم 
می کند که فاقد اث��رات تخریب معدی-

روده ای و متابولیس��م عبور اولیه کبدی 
می باش��د؛ که به صورت مؤث��ری، فراهم 
زیستی آن ها را افزایش داده و شروع اثر 
دارو را کاه��ش می ده��د. ب��ا توج��ه ب��ه 
ارتب��اط آناتوم��ی نزدی��ک بین��ی و مغز، 
جریان س��ریع بی��ن خ��ون و مایع مغزی 
نخاع��ی برقرار می ش��ود و س��بب ایجاد 
اثرات س��ریع  در مغز می شود. درنهایت، 
س��رعت ج��ذب و زم��ان ایج��اد حداکثر 
با  قابل مقایسه  غلظت های پالس��مایی، 
تزریق IV می باش��د و به طورکلی بهتر از 
عضالن��ی  و  جل��دی  زی��ر  ه��ای  روش 

می باشد.

تجویز داخل بینی، یک روش س��ریع،  
مؤث��ر، آس��ان و ب��دون نیاز ب��ه آموزش و 
پی��ش  مراقبت ه��ای  در  مه��ارت، 
بیمارستانی و اورژانس می باشد. تجویز 
داروه��ا به ص��ورت داخل بین��ی، نیاز به 
تجهی��زات  ی��ا  اس��تریل  تکنیک ه��ای 
تهاجمی مانند کاتترهای داخل وریدی 
را   115 کارکن��ان  روش،  ای��ن  ن��دارد. 
به ویژه، در محیط های پراسترسی مانند 
در   ... و  حرک��ت  ح��ال  در  آمبوالن��س 
معرض خطر آلودگی با نوک سوزن قرار 
نمی ده��د. بااین حال معایب��ی نیز برای 
تجویز دارو به داخل بینی وجود دارد که 
تی��م کاری 115 باید کامال  از آن ها آگاه 

باشد. 

تع��داد مح��دودی از داروه��ا ب��ه روش 
داخل بین��ی موردمطالعه قرارگرفته اند. 
بسیاری از داروها غلظت کافی را ندارند 
که به صورت داخل بینی، اثرات مطلوب 
را ایجاد کنند. به ع��الوه، اثر بالینی یک 
داروی داخ��ل بین��ی ب��ه مق��دار زیادی 
بس��تگی به ش��رایط مخاط بین��ی بیمار 
از طری��ق  دارد. مولکول ه��ا می توانن��د 
حف��ره بین��ی عب��ور کنن��د و در تماس با 
مخ��اط بینی ق��رار بگیرند ک��ه نه تنها به 
درون جریان خون جذب می شوند، بلکه 
به ط��ور مس��تقیم ب��ه درون مای��ع مغزی 
مخ��اط  می ش��وند.  وارد  نی��ز  نخاع��ی 
بویایی، زیر صفحه مش��بک ق��رار دارد و 
شامل سلول های بویایی می باشد که در 
سرتاس��ر این صفح��ه و روی اس��تخوان 
پیداکرده ان��د.  گس��ترش  جمجم��ه 
مولکول هایی که از طریق مسیر مغزی-

بین��ی جذب می ش��وند، از س��د خونی-
مغزی عبور می کنند و به س��رعت با مایع 
مغزی-نخاعی به تعادل می رس��ند. این 
ک��ه  داروهای��ی  انتق��ال  ب��رای  روش 
به صورت مرکزی فعالیت می کنند مانند 
آرام بخش ها، ضد تش��نج ها و مسکن ها 

دارای اهمیت می باشد.

از عوام مؤثر در اثربخش��ی بهتر، حجم 
مقدار داروی تجویزش��ده با روش داخل 
ک��م،  خیل��ی  حج��م  می باش��د؛  بین��ی 
به صورت بالق��وه بدون تأثیر خواهد بود. 
همچنین حجم خیلی باال موجب خروج 
دارو از بینی خواهد شد. واضح است که 
مخ��اط،  بیش��تر  س��طحی  مس��احت 
را  دارو  از  بیش��تری  مقادی��ر  می توان��د 
جذب کند. با تقسیم دوز دارو به نصف و 
تزری��ق هر نیم��ه از دوز دارو به هر یک از 
س��وراخ های بینی، فرد می تواند به طور 
مؤثری مساحت س��طحی جذب دارو را 
افزایش دهد؛ حجم ای��ده آل دارو برای 

تجویز داخل بین��ی به اندازه ی 0.25 تا 
0.3 میلی لیتر در هر سوراخ می باشد.

توج��ه به عوام��ل آناتومی��ک در تعیین 
اثربخش��ی تجوی��ز داخ��ل بین��ی دارای 
اهمیت می باش��د. ش��رایط بهینه مخاط 
بین��ی ازجمل��ه جری��ان خ��ون ب��ه ای��ن 
منطقه، جذب و انتشار کافی را تضمین 
تخری��ب  و  جراح��ی  زخ��م،  می کن��د. 
القاش��ده ب��ا کوکائین در مخ��اط بینی، 
همگی ای��ن پارامترها را تحت تأثیر قرار 
بیم��اران  مش��ابه،  به ط��ور  می دهن��د. 
تولی��د  ی��ا  مف��رط  خون دم��اغ  مبتالب��ه 
بیش ازاندازه مخاط، با مش��کالتی برای 
تجوی��ز کاف��ی داروه��ا به ص��ورت داخل 

بینی، مواجه می باشند.

تجوی��ز داخل بین��ی، یک روش 
سریع، مؤثر، آسان و بدون نیاز به 
آموزش و مهارت، در مراقبت های 
اورژان��س  و  بیمارس��تانی  پی��ش 
کارکن��ان  روش،  ای��ن  می باش��د. 
محیط ه��ای  در  به وی��ژه،  را   115
پراسترس��ی مانن��د آمبوالنس در 
ح��ال حرکت و ... در معرض خطر 
آلودگ��ی ب��ا ن��وک س��وزن ق��رار 

نمی دهد.
ی��ک عام��ل مهم دیگ��ر در مؤث��ر بودن 
تجویز داخ��ل بینی، فراهم زیس��تی آن 
می باش��د. فراهم زیس��تی، بس��تگی به 
عواملی ازجمله: ویژگی فیزیکوشیمایی 
آن،  مولکول��ی  وزن  مانن��د  دارو، 
همچنی��ن  و  آن  ب��ودن  چربی دوس��ت 

فرموالس��یون دارو دارد. ب��رای مث��ال: 
داروهای چربی دوس��ت با وزن مولکولی 
پایین که در نزدیک PH خنثی بدون بار 
می باش��ند، به آس��انی از غش��ا س��لولی 
)غش��ا مخاطی، غش��ا عروق، سد خونی 
- مغزی( عبور می کنند و به جریان خون 
نخاع��ی  مغ��زی  مای��ع  نزدیک��ی  ب��ه  و 

می رسند.

پایه ای تری��ن روش اس��تفاده دارو ب��ه 
داخل بینی، snorting )استشمام یا باال 
کش��یدن دارو ب��ا بینی( می باش��د. این 
روش، توسط اس��تفاده کنندگان از مواد 

مخ��در ب��ه  کار ب��رده می ش��ود و ش��امل 
استش��مام غلظت باالی��ی از پودر غلیظ 
م��واد ی��ا دارو از س��وراخ بینی ب��وده که 
موجب جذب مواد از طریق مخاط بینی 

می شود.

یک روش دیگر از تجویز دارو به صورت 
داخل بینی، چکاندن داروهای مایع در 
بینی اس��ت؛ که توسط یک قطره چکان 
یا سرنگ انجام می شود. عیب این روش 
این اس��ت که مس��احت س��طحی نسبتا  
کوچک از مخاط برای جذب دارو فراهم 
می ش��ود و دارو ب��ه پش��ت ن��ای )گل��و( 
جری��ان پی��دا می کن��د. در ای��ن روش از 
انتق��ال، بیم��ار باید دراز بکش��د و بعد از 
دریاف��ت دارو نباید فورا  عمل دمیدن را 

انجام دهد.

ی��ک تکنیک مؤثرتر برای تجویز دارو با 
روش داخ��ل بین��ی، از طری��ق اس��پری 
کردن می باشد. در این روش یک سرنگ 
ی��ا پمپ ب��ا دوز واح��د دارو ب��ه نوک یک 
atomizer )اتمی ساز( متصل می شود و 
دارو را به ص��ورت ذرات ری��زی )به اندازه 
10 میکرو( که از مخزن خارج ش��ده اند، 
اس��پری می کن��د. مطالعات انجام ش��ده 
نش��ان می دهن��د ک��ه ای��ن دس��تگاه ها، 
انتش��ار دارو را در سرتاس��ر مخاط بینی 
بهین��ه می کنن��د و منجر به ی��ک افزایش 
کل��ی در دس��ترس پذیری زیس��تی دارو 
می ش��وند. به ع��الوه ای��ن دس��تگاه، هم 
ب��رای بیم��ار و هم ب��رای درمانگ��ران در 
115، کارب��رد آس��ان تری دارد. بیماران 
نی��از ندارند که در ی��ک وضعیت خاصی 
ق��رار بگیرن��د و زم��ان دادن دارو س��ریع 

اس��ت. ازآنجایی که دارو ب��ه ذرات ریزی 
تبدیل می ش��ود احتمال اینک��ه، قبل از 
جذب ش��دن توس��ط بیم��ار به بی��رون از 
بین��ی دمیده ش��ود خیلی کم می ش��ود. 
ام��روزه چندی��ن نمون��ه تج��اری از ای��ن 
دس��تگاه، برای اتمی سازی )ریز کردن( 
دارو ب��رای انتق��ال ب��ا روش داخل بینی 

موجود است.

گروه های زیادی از داروها وجود دارند 
ک��ه ممکن اس��ت به ص��ورت داخل بینی 
اس��تفاده شوند که بسیاری از آن ها برای 
محیط های اورژانس و پیش بیمارستانی 

قابل کاربرد است. این داروها شامل ضد 
تشنج ها، مس��کن های مخدر، داروهای 
مس��کن، بی حس کننده ه��ای موضعی، 
گلوکاگون برای هیپوگلیسمی و عواملی 
ب��رای کنت��رل خون دماغی می باش��د. از 
محیط ه��ای  در  خاص��ی  داروه��ای 
اورژانس��ی یا پیش بیمارستانی به عنوان 
اینترانازال اس��تفاده می ش��ود که در زیر 

بحث می شوند.

اس��تفاده از ض��د تش��نج ها از طری��ق 
مس��یر داخ��ل بین��ی، در م��وارد صرع، 
یعن��ی زمان��ی ک��ه توقف س��ریع فعالیت 
اهمی��ت  بیش��ترین  دارای  تش��نجی 
می باش��د، بس��یار س��ودمند اس��ت. هم 
لورازپام و هم میدازوالم از طریق مس��یر 
تش��نج  توق��ف  ب��رای  بین��ی  داخ��ل 
ک��ه  می گیرن��د،  ق��رار  مورداس��تفاده 
به آس��انی از مخ��اط بینی و س��د خونی– 
مغ��زی عب��ور ک��رده و زمانی ک��ه کاربرد 
تش��نجی  بیم��ار  روی  وری��دی  داخ��ل 
مش��کل می باشد، به آسانی توسط مسیر 
داخ��ل بینی توزیع می ش��وند. مقایس��ه 
اث��رات می��دازوالم داخل بینی با س��ایر 
مس��یرهای توزیع��ی برای توق��ف فوری 
نش��ان دهنده  ک��ودکان  در  تش��نج 
بهت��ری  ی��ا  براب��ر  ایمن��ی  و  اثربخش��ی 
نتیج��ه  مطالع��ه  چندی��ن  می باش��د. 
گرفته اند ک��ه دریافت میدازوالم با روش 
داخل بینی دارای اثربخش��ی بهتری در 
توقف س��ریع تشنج، تس��کین و پذیرش 
اجتماعی دارد و ازنظر ایمنی هم عرض 

با دیازپام مقعدی در کودکان می باشد.

انتخاب مرکز درمانی؛ انتخابی 
حیاتی

صبح یکی از روزهای خنک بهاری س��ت. 
دمای هوا مناسب و وضعیت جوی پایداری 
برقرار است. لباس فرم خود را تازه اتو کرده 
ای��د! و خیلی ش��یک و زیبا ب��ا همکارتان در 
پایگاه همیش��گی خود بر روی صندلی اتاق 
نش��یمن نشس��ته ای��د. در حین��ی ک��ه گرم 
صحب��ت ب��ا همکارتان هس��تید ناگه��ان از 
جان��ب مرک��ز پی��ام پی��ج میش��ود. ش��ما و 
همکارت��ان ب��ه صحن��ه تصادف��ی در چه��ار 

دقیقه ای پایگاه خود اعزام میشوید.

آنچه از دور قابل مشاهده است این است 
ک��ه صحنه تص��ادف بین یک خ��ودرو و یک 
موتور سیکلت است. پلیس هم زمان با شما 
ب��ه صحنه حادثه می رس��د؛ که این مس��اله 
خی��ال ش��ما را از امنی��ت صحن��ه حادثه تا 

حدی راحت می کند.

 ش��ما در ارزیاب��ی اولی��ه هی��چ عالیمی از 
وج��ود خطر آنی و یا بالقوه در صحنه حادثه 
مش��اهده نمی کنید. تع��داد مصدومین نیز 
حاکی از آن اس��ت که ب��ه آمبوالنس کمکی 
نیازی نیس��ت. راننده خودرو آس��یب جدی 
ندی��ده و در صحنه حادثه ایس��تاده اس��ت و 
اظه��ار درد از هیچ ناحی��ه ای نمی کند. در 
بررس��ی راکب موتور س��یکلت مصدومی را 
م��ی بینیدکه در ش��وک ناش��ی از خونریزی 

داخل شکمی می باشد. 

قطع��ا این مص��دوم نیاز به انتق��ال به یک 
مرکز درمانی مجهز ب��ه اتاق عمل و جراح و 
متخص��ص ط��ب اورژان��س مقی��م دارد ت��ا 
بتوانند بیمار را از مرگ نجات دهند. فرض 
روی  پی��ش  در  درمان��ی  مرک��ز  دو  کنی��د 
شماس��ت ک��ه مرک��ز اول در پن��ج دقیقه ای 
ش��ما ق��رار داش��ته و فاق��د ج��راح مقی��م و 
متخصص طب اورژانس است. مرکز دوم در 
فاصله بیست دقیقه ای شما قرار داشته که 
دارای متخص��ص ط��ب اورژان��س و ج��راح 

مقیم می باشد. 

س��وال: ش��ما کدام مرکز را جهت انتقال 
ای��ن بیمار انتخاب می کنید؟ پاس��خ: یقینا 
بایس��تی بیم��ار را به مرک��ز دوم انتقال داد؛ 
حتی با وجود بعد فاصله بیش��تر، انتخاب ما 
مرک��ز دوم اس��ت؛ زیرا درم��ان قطعی بیمار 
بایس��تی در اتاق عمل انجام گی��رد و اگر به 
اش��تباه بیم��ار را به مرک��ز اول انتقال دهیم 
اق��دام مناس��بی جه��ت ای��ن بیم��ار انجام 

نخواهد گرفت.

ب��ا توجه ب��ه توضیح��ات فوق و بر اس��اس 
دس��تورالعمل ه��ای PHTLS در برخورد با 
مص��دوم در صحنه حادثه، کدام روش زیر را 

مناسب تر میدانید:

یک: حضور بر بالین بیمار و انتقال سریع 
مص��دوم به مرک��ز در مانی ب��دون هیچگونه 
اقدامات در صحن��ه حادثه و بدون اقدام در 

مسیر انتقال؟؟؟

دو: حضور بر بالین بیمار در صحنه حادثه 
و انجام کلیه امور درمانی در صحنه حادثه و 

انتقال با تاخیر به مرکز درمانی؟؟؟

س��ه: حض��ور ب��ر بالی��ن بیم��ار در صحنه 
حادثه و انج��ام اقدامات حیات��ی و ضروری 
برای بیمار )برطرف نم��ودن پنوموتوراکس 
فش��اری( و س��پس انتقال س��ریع ب��ه مرکز 
درمان��ی و انج��ام اقدامات��ی نظی��ر گرفت��ن 
مس��یر وری��دی و انجام آتل بندی در مس��یر 

انتقال مصدوم؟؟؟

پاس��خ: یقینا پاس��خ صحیح گزینه س��وم 
اس��ت. ب��ه امی��د کاه��ش ه��ر چ��ه بیش��تر 
تصادفات و سوانح در کشور عزیزمان ایران. 

موفق و مؤید باشید.
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اعتمادی که ارزشمند است!
جمل��ه ای که این روزه��ا از اکثر آدم های 
اط��راف خویش می ش��نویم ک��ه: »روزگار 
بدی ش��ده اس��ت آدم نمی توان��د حتی به 
چش��م خوی��ش اعتم��اد کن��د«. اعتماد به 
دوس��ت، به اق��وام، به آش��نایان، همکاران 
و... اولی��ن چیزهای��ی اس��ت ک��ه بع��د از 
ش��نیدن کلم��ه اعتماد به ذهنم��ان خطور 

می کن��د.

اعتم��اد در معن��ای ع��ام و معمول��ی آن 
تعریف و ش��رایط متفاوت��ی دارد، اینکه در 
روابط، اش��خاص برای اعتم��اد کردن باید 
ب��ه یک ش��ناخت معمولی و معق��ول از هم 
برسند، اینکه باید آدم ها خاکستری بودن 
ه��ر  کنن��د  قب��ول  و  بپذیرن��د  را  یکدیگ��ر 
انس��انی ه��م مش��خصه خ��وب دارد و هم 
مشخصه بد و فراموش نکند که آموزه های 
تم��ام  ک��ه  اس��ت  ک��رده  تأکی��د  اس��المی 
انس��ان ها خوب هس��تند مگ��ر آنکه خالف 
آن ثابت ش��ود. اینکه محدوده ها و حریم ها 
مش��خص گردند. اعتماد در روابط از اصل 

ِبده ِبس��تان تبعیت می کند.

اعتماد اصل یک رابطه اس��ت و من پا را 
فرات��ر می گ��ذارم و می گوی��م اعتماد اصل 

امنیت یک جامعه اس��ت.

ام��ا نوع��ی از اعتماده��ا هس��تند ک��ه از 
قوانی��ن و آموخته ه��ا تبعی��ت نمی کنن��د و 
دقیق��ا همی��ن ن��وع اعتمادها هس��تند که 
اس��تحکام یک جامعه را تضمین می کنند. 
اعتم��اد ب��ه مش��اغل خ��اص از ای��ن ن��وع 
اعتمادها هستند، مانند اعتماد به پلیس، 
پزشک، معلم، اعتماد به اورژانس 115 در 
بدترین و حساس ترین ش��رایط ممکن و...

پی��ش  اورژان��س  ب��ه  اعتم��اد  بل��ه، 
بیمارستانی از مهم ترین و حیاتی ترین نوع 
تکنس��ین  ی��ک  چراک��ه  اعتمادهاس��ت، 
مس��ائل  خصوصی تری��ن  وارد  اورژان��س 
ی��ک  می ش��ود.  جامع��ه  ی��ک  آدم ه��ای 
دانشجوِی دختِر تنها، افراد مسن جامعه، 
ی��ک خان��م ب��اردار، انس��ان های ثروتمند، 
فقی��ر؛ آدم ها ب��ا ه��ر جای��گاه اجتماعی و 
طبقاتی در ص��ورت نیاز، ب��دون هیچ گونه 
ت��رس و دله��ره ای تلف��ن را برمی دارن��د و 
ش��ماره 115 را می گیرن��د و درخواس��ت 

کم��ک می کنن��د.

اعتماد عجیبی ش��کل گرفته است آن هم 
به آدم هایی که نه نامش��ان را می دانند، نه 
تفکرشان و نه هیچ گونه شناخت دیگری و 
آن ها را تنها با یک ش��ماره سه رقمی 115 
می شناس��ند و ب��ا نزدی��ک ش��دن ص��دای 
آژیرشان از دلهره هایشان کاسته می شود.

اعتمادی که نوع بده بس��تان آن متفاوت 
است، تکنسین هایی که باید رازدار باشند 
آن ه��ا  ب��ه  را  حرف های��ی  بیم��ار  چراک��ه 
می گوید که ممکن اس��ت ب��ه نزدیک ترین 
فرد زندگی اش نگفته باشد، باید بتواند در 
جامع��ه س��نتِی کنج��کاو آب��روی بیم��ار را 
حف��ظ نمای��د. اعتم��اد ب��ه ی��ک ش��غل را 
و  می کنن��د  تأمی��ن  ش��غل  آن  کارکن��ان 
تاریخچ��ه اورژان��س پی��ش بیمارس��تانی و 
افزای��ش روزاف��زون اعتم��اد جامع��ه به آن 

نش��ان از تعهد کاری پرس��نل آن دارد.

این اعتماد تنها مختص بیمار نمی باشد 
و شامل همراهان بیمار نیز می شود. بعضا 
پیش آمده اس��ت ک��ه همراه��ان کیف پول 
خود را که عموما شامل مبلغ قابل توجهی 
بوده، طال، موبایل و اش��یایی از این قبیل 
و  جاگذاش��ته اند  آمبوالن��س  در  را 
تکنس��ین ها همچون امان��ت داری مطمئن 
و  بازگردانده ان��د  صاحب��ش  ب��ه  را  آن 
مهم تری��ن اصل اعتماد یعن��ی امانت داری 

را انج��ام داده ان��د.

ام��ا نباید فرام��وش کرد ک��ه اعتماد یک 
مقوله دوس��ویه اس��ت. یک جامعه هم باید 
ای��ن اعتم��اد را ب��رای تکنس��ین ها تأمین 
کند. یک تکنس��ین اورژانس بنا بر شرایط 
ش��غلی خود ب��ه ه��ر مکانی ب��دون در نظر 
گرفتن امنیت آن اعزام می ش��ود، بنابراین 
بای��د ش��رایط به گون��ه ای باش��د ک��ه بدون 
دغدغ��ه، ت��رس و دله��ره به وظای��ف خود 
عم��ل کند که تأمین این حس اعتماد، هم 
همت مسئولین را می طلبد و هم همراهی 

م��ردم را.

ش��مارا به خدا نیازی به نوس��ازی آمبوالنس های 
اورژانس نیست!

مشکالت اورژانس از زبان حالج خان خله!
این روزها که یخ تحریم ها شکس��ته و در حال آب ش��دن اس��ت از 
گوش��ه و کنار خبرهایی به گوش می رسد که این بنز آمبوالنس های 
اورژان��س 115 از رده خارج ان��د و از ای��ن حرف ه��ا. اش��تباه نکنم 
نقش��ه هایی کش��یده اند، بوی توطئه می آید. بعله دیگر، بعله، نو که 
قرار ش��د به ب��ازار بیاید کهن��ه حتما دل آزار می ش��ود و این طبیعی 
اس��ت. باری با ش��نیدن این خبر به عنوان یک حالج که کارش این 
اس��ت ک��ه پنبه ای��ن وآن را بزند و از ای��ن راه نان بخ��ورد! چند نکته 
باریک ت��ر از مو ابتدائا به ذهنم رس��ید و س��پس خطور کرد که گفتم 

ش��اید پر بی راه نباش��د که خدمت مبارکتان عرض کنم:

اوال-دش- اص��ال  ق��رار نیس��ت ت��ا آدم دو زار پول دس��تش آمد و 
مش��تش را پ��ر دی��د فوری چن��د تا عی��ب و انگ روی داش��ته هایش 
بگ��ذارد و خ��ودش را راضی کند تا آن ه��ا را رده خارج و به دردنخور 
خطاب کند اگر قرار بر این بود که والدین بنده باید سی وچند سال 
پیش من ناقص الخلقه را دم در می گذاش��تند و می رفتند که اشتباه 
کردی��د برادر خبط کردید اخوی. عجله کار ش��یطان اس��ت و حیله 
ش��یطان. الاق��ل چن��د روز دن��دان روی جگ��ر می گذاش��تید. ی��ک 
تک زن��گ به حالج م��ی زدید تا مفت و مجانی راه و چاه رانش��انتان 

دهد. اما اش��کالی ندارد ش��اید هنوز دیر نش��ده باش��د ش��اید... 

دویم��ا-دش- گیرم که همه چیز حل ش��د و آن مو بورهای آلمانی 
ازخداخواس��ته می خواهند جنس هایش��ان را به ما قالب کنند. آدم 
عاقل که نباید به هر در س��بزی لبخند بزند و بله بگوید! که اگر من 
ناقص الخلق��ه باش��م می گوی��م اص��ال  چ��ه لزوم��ی دارد ک��ه ای��ن 
آمبوالنس های از رده خارج ش��وند؟ هان؟ استارتشان سالم نیست 
که هس��ت! چراغ هایش��ان هم بدک نیس��ت خدائیش کار می کند! 
راه نمی روند ک��ه می روند! خوب دیگر چ��ه می خواهیم؟ می گویند 
ک��ور از خ��دا چ��ه می خواه��د دو ت��ا چش��م بین��ا. مگ��ر م��ا از ای��ن 
آمبوالنس ه��ا چ��ه می خواهی��م؟ روش��ن ک��ه می ش��وند راه هم که 
می روند و مریض راهم که به مریض خانه می رسانند! باقی اش دیگر 
تش��ریفات است اس��راف اس��ت! اگر از من بپرس��ید می گویم: این 

زبان بس��ته ها حاال حاالها کار می دهند.

بی جهت خودتان را به دردس��ر نیندازید. ما تکنس��ین ها که اصال  
راض��ی ب��ه ای��ن کار نیس��تیم حت��م دارم ک��ه مریض ه��ا ه��م راضی 
نیس��تند. پول که علف خرس نیست ببرید یک جایی خرجش کنید 
که الاقل دو زار کارایی داش��ته باش��د. بی ش��یله پیله عرض می کنم 
یک مش��ت تکنس��ین اورژان��س ک��ه گل سرسبدش��ان ه��م همی��ن 
ناقص الخلقه اس��ت چه ارزشی دارند که بخواهید روی ماهتان را به 
این چش��م آبی های مو بور نمک نش��ناس بیندازی��د و خدایی نکرده 
خودت��ان را کم وزی��اد کنید. جان ب��رادر ما که راضی نیس��تیم نه در 

دنی��ا ن��ه در آخ��رت! 

س��یما- دش- از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان همین دیروز 
پای درد و دل یکی از آمبوالنس های ش��هرمان نشس��ته بودم. دیدم 
خیلی دمغ و پکر نشس��ته و س��گرمه هایش توی هم اس��ت حدس��م 
درس��ت بود کالغ ها خبر را به گوش��ش رس��انده بودند از دس��تتان 

دلخ��ور ک��ه چ��ه ع��رض کن��م دل خ��ون ب��ود.

بع��د از کلی س��کوت ب��ا دل شکس��تگی و ب��ا بغضی غری��ب که در 
گلوی��ش گیرک��رده بود و صدایش پرت پرت م��ی کرد، گفت: حالج 
خ��ان! و من هم گفتم بله... مدتی س��کوت ک��رد... و دوباره گفت: 
ح��الج خان! و من این بار گفت��م جان حالج خان! و او گفت: تو که 
س��رت توی حساب وکتاب اس��ت و س��وات! داری ببین این انصاف 
اس��ت ک��ه مابع��د از این همه س��ال ج��ان کن��دن و خ��رکاری برویم 
یک گوش��ه ای ت��وی پارکینگ بپوس��یم؟! م��ن هم که دی��دم حالش 
خیلی ناجور اس��ت و روح��ش رنجور، روحی��ه اش دادم که حالج به 
قربان شما گردد، این اصال  انصاف نیست هیچ دور از انسانیت هم 
هس��ت. شما با آن مارک و دک وپز الاقل بیست، سی سال دیگر هم 
بای��د به ما س��واری بدهی��د؛ و برایش مثال ه��م آوردم که من خودم 
یک لگن دارم که دو س��ه سال از تو مسن تر است و یک چهارم تو هم 
ق��د و وزن ن��دارد تازه مارکش هم اعتبار ت��و را ندارد، چون خودم با 
چن��د تا حلب روغ��ن هفده کیلویی درس��تش کردم! ام��ا تا االن به 
خ��ودم اج��ازه ن��داده ام از ای��ن برخورده��ا باهاش بکن��م و دلش را 
بش��کنم؛ و بعد هم هم��ان حرف ها را برایش تک��رار کردم که آدم از 
ی��ک آمبوالنس مگر چه می خواهد و این ها... البته قول دادم که در 
حمایتش برای مس��ئولین نامه نگاری کنم که دس��ت از این تصمیم 
غل��ط نو ک��ردن ن��اوگان اورژانس بردارند! و این ش��د ک��ه این  همه 

صغری کبری چیدم و س��رتان را به درد آوردم. 

امیدوارم توانس��ته باشم گوش��ه ای از خدمات این زبان بسته ها را 
جب��ران ک��رده و ش��ماها را ب��ه عم��ق فاجع��ه آگاه ک��رده و از خرید 
آمبوالنس ه��ای ن��و که اص��ال  هم ضرورت ن��دارد منصرفت��ان کرده 
باش��م! دیگ��ر عرضی ندارم ببخش��ید و ح��الل کنید ت��و را خدا اگر 

جس��ارتی هم رفت همین. قربان ش��ما: حالج خان خله!

حرف زدن با مردی که با تاریخ قدم زده اس��ت 
می توانست کار سختی باشد. مردی که روزهای 
شلوغ و خونین یک کش��ور را دیده است؛ مردی 
که جنگ جزء عمرش محسوب می شود. مردی 
ک��ه هم مرگ را خوب می شناس��د هم زندگی را 
خوب بلد اس��ت؛ اما لبخندشان و آن غم مهربان 

چشم هایشان این گفتگو را شیرینی بخشید.

یک.یک.پنج: لطفا خودتان را معرفی کنید.

محمد س��عیدی هس��تم، متولد 1330 از سال 
55 بعنوان یکی از اولین تکنسین های اورژانس 

فارس مشغول به کار شدم.

یک.یک.پنج:طریقه ورود ش��ما به اورژانس به 
چه صورت بود؟

ط��ی فراخوان نش��ریه ای آن زمان م��ا 46 نفر 
پذیرفته ش��دیم و دوره کارآموزی خود را زیر نظر 
آقای جیم پاترس��ون در ته��ران گذراندیم و دوره 
های عملی خود را در ش��یراز به اتمام رساندیم و 
در دو پایگاه و با 6 دستگاه آمبوالنس کار خود را 

در شیراز شروع کردیم.

یک.یک.پنج:شما اولین پایگاه های اورژانس 
ایران بودید؟

نه، پای��گاه های تهران و تبریز قبل از ما بودند. 
ش��یراز و مازندران همزمان س��ومین پایگاه های 

اورژانس ایران بودند.

یک.یک.پنج:چ��ه تفاوت��ی بی��ن اورژانس 39 
سال قبل و امروز می بینید؟

آن موق��ع تیم کاری قوی تر بود. )فیزیک بدنی 
از مالک های مهم پذیرش نیرو بود.( و امروزه ما 

تجهیزات قوی تر و پیشرفته تری داریم.

یک.یک.پنج:اولین ماموریتی که رفتید را بیاد   
دارید؟

بله کام��ال، خانمی تماس گرفتن��د و گفتند که 
شخصی به کما رفتند و ما اعزام شدیم، کامال بی 
تجربه و احساس��ی بودیم؛ ما هم کما تش��خیص 
دادی��م و بیم��ار را به بیمارس��تان منتقل کردیم و 
پزش��ک با یک حرکت ساده آن بیمار را به هوش 
آورد و گفت در حالت هیس��تریک قرار داش��ته ما 

تحت تاثیر قرار گرفتیم.

یک.یک.پنج:آن زمان تماس با اورژانس به چه 
شکلی بود؟

آن وقت ها اورژانس یک شماره ثابت و معمولی 
مث��ل س��ایر جاها داش��ت و بعد از انقالب به س��ه 

شماره ای یعنی 115 تغییر یافت.

یک.یک.پنج:اورژان��س در روزه��ای ش��لوغ و 
ش��کل گی��ری انقالب به چ��ه صورت ب��ه فعالیت 

های خودش ادامه می داد؟

فارس جزء فعال ترین ش��هرهای درگیر انقالب 
بود، اورژانس و تکنسین های آن نقش موثری در 
شکل گیری انقالب داش��تند. چرا که ما به علت 
ش��رایط کاری ه��ر جایی م��ی توانس��تیم برویم و 
کارت ت��ردد حتی در س��اعات حکومت نظامی را 
هم داش��تیم و چون در حیطه امن قرار داش��تیم 
نق��ش پی��ک را ایف��ا م��ی کردی��م بی��ن م��ردم و 
روحانی��ون، ی��ا حت��ی راب��ط م��ردم و زندانی��ون 
سیاس��ی هم بودیم و می توانس��تیم اخبار را رد و 
بدل کنیم و یا در جابجایی و پخش اعالمیه های 
روحانی��ون و رهب��ر انقالب کمک کنی��م، بچه ها 
آنقدر فعالیت داش��تند که اس��م بعضی از آنها در 

لیست سیاه ساواک قرار گرفته بود.

یک.یک.پنج:بعد از انقالب چقدر طول کشید 
ت��ا اورژان��س دوب��اره فعالیت های خود را از س��ر 

بگیرد؟

هیچ وقفه ای بی��ن کار اورژانس نیفتاد و حتی 
وسعت کار افزایش یافت و تعداد پایگاه ها بیشتر 
ش��د، در ابت��دا تنه��ا قش��ر خاص��ی از م��ردم ب��ه 
اورژانس مراجعه می کردند اما با تبلیغات تماس 

ها و مراجعات زیاد شد.

یک.یک.پنج:فعالیت اورژانس در جنگ به چه 
صورت بود؟

تمام پرسنل موظف به گذراندن طرح یک ماهه 
در جن��گ بودن��د و یک م��اه از س��ال را در جنگ 
فعالی��ت داش��تند. رزمنده ه��ا مجروحی��ن را به 
پش��ت خط و بیمارس��تان های صحرایی منتقل 
می کردند و از آنجا کار ما ش��روع می شد و حتی 
ستاد هدایت که مسئول اعزام نیروهای پزشک، 
امدادگ��ر، ه��الل احم��ر و... ب��ر عه��ده اش بود 
توس��ط اورژانس اداره می شد، اعزام مجروحین 
به بیمارس��تان ها که آن زمان بعد از خوزس��تان، 
شیراز دومین قطب درمان مجروحین جنگ بود 
نی��ز از وظای��ف اورژان��س ب��ود. کار بچ��ه ه��ای 
اورژان��س به اینج��ا ختم نمی ش��د. کاروان های 
اع��زام رزمنده را همراهی م��ی کردند و عالوه بر 
آن نقاهت گاه هایی راه انداخته بودند و خارج از 
ش��یفت کاری و به صورت رایگان ب��ه مجروحین 
رس��یدگی می کردند. یا کارهای خارج از حیطه 
تخصص؛ مثال اگر راننده الزم داشتند بچه های 
اورژانس انج��ام می دادند و می توان گفت نقش 

آچار فرانسه جنگ را داشتند.

یک.یک.پنج:یکی از خاطرات تلخ و شیرینتان 
رو برای ما تعریف کنید؟

تلخ: یکی از مهندس��ین پتروشیمی خانمشان 
تم��اس گرفتن��د و گفتند همسرش��ان ب��ه خواب 
عمیق��ی رفتند و نگرانند، بع��د از مراجعه متوجه 
ش��دیم که فوت کرده و نمی دانس��تم چطوری به 
مادر، همس��ر و فرزندانش ای��ن را بگویم و بعد از 
گفتن موضوع هنوز چهره بهت زده آن ها را بیاد 

دارم.

شیرین: روز عاشورا بود و یک بچه 1/5 ساله را 
ب��ه بیمارس��تان مرکز م��ا آوردند. ب��ه آن ها گفته 
شده بود که بچه فوت کرده، آنها سراسیمه سراغ 
م��ا آمدن��د و خواه��ش کردن��د بچ��ه ش��ان را ب��ه 
بیمارس��تان دیگری ببریم. وقت��ی بچه را گرفتیم 
احس��اس کردیم ضربان خفیف��ی دارد و احیاء را 

ش��روع کردی��م و به ط��رز معج��زه واری آن نوزاد 
برگش��ت و فردای��ش خانواده اش گوس��فندی را 

قربانی کرده و برای ما گوشت آوردند.

زندگ��ی  اس��ت  س��ال  یک.یک.پنج:چن��د 
مشترکتان را ش��روع کردید؟ شرایط شغلی شما 

مشکل زا نبوده است در زندگی مشترکتان؟

س��ال 57 ازدواج کردم و همس��رم ه��م کارمند 
بودن��د و چون با برنامه ریزی بودیم و درک مقابل 
از ش��رایط ه��م داش��تیم دچار مش��کل نش��دیم، 
زندگی مش��ترک یعن��ی درک و زمانی که درک و 

برنامه ریزی باشد مشکلی پیش نمی آید.

یک.یک.پنج: درخواس��تتان از تکنسین های 
جوان؟

عش��ق را وارد کارش��ان کنند و ه��ر ماموریت را 
ط��وری انج��ام دهند ک��ه گویا برای نج��ات جان 

عزیزترین فرد زندگیشان می روند.

یک.یک.پنج:درخواستتان از مردم؟

اورژان��س را با آژانس اش��تباهی نگیرند و فقط 
در ش��رایط اورژانس��ی تماس بگیرن��د تا خدمات 

بهتر انجام شود.

یک.یک.پنج: در خواستتان از مسئولین؟

افزایش پایگاه ها، پرسنل و آمبوالنس ها

یک.یک.پنج: ش��ما پسرتان هم از تکنسین ها 
هستند شما از ایش��ان خواستید کارتان را ادامه 

دهند؟

م��ن فقط راهنمایی کردم؛ کاری که وظیفه هر 
پدر و مادری اس��ت، اما انتخاب با خودشان بود و 

من مجبورشان نکردم.

یک.یک.پن��ج: با ش��نیدن کلمات زی��ر یاد چه 
چیزی به ذهنتان می رسد؟

115: خانه ی دوم من

صدای آژیر آمبوالنس: موسیقی خاطرات

مرگ: فراموش نشدنی

زندگی: زیبایی

خبرنگار: افراد قاب��ل احترامی که درون مردم 
را نشان می دهند.
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 فرهنگی

طنز نامه ی اورژانسی!

سیروس جهانشاهی
اورژانس 115 شهرضا

گفت و گویادداشت فرهنگی

فرخنده آشوری
روزنامه نگار

ما با آمبـوالنس هـامان 
تاریخ را طی کرده ایم!

گفت و گو با پیشکسوت اورژانس-استاد سعیدی

شه�دا در گلست��ان!
مرکزمدیری��ت ح��وادث وفوری��ت های پزش��کی دانش��گاه علوم پزش��کی 
گلس��تان درپوشش امدادی مراسم تش��ییع وتدفین شهدای غواص در کنار 
م��ردم س��وگوار ش��هدا بود؛مدی��ر رواب��ط عمومی مرک��ز مدیری��ت حوادث 
وفوریتهای پزشکی استان گلستان با اعالم این خبر گفت :پوشش امدادی 
مراسم تشییع وتدفین شهدای غواص ازتاریخ چهاردهم تا نوزدهم مرداد ماه 
دراستان گلستان بااختصاص یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس وگروه پزشکی 
همراه وهمچنین یک دستگاه آمبوالنس باحضورکارشناسان اورژانس پیش 
بیمارس��تانی ص��ورت گرف��ت .مازندرانی اف��زود: طی اس��تقرار و همراهی 
کاروان شهدا   برای هشتادوپنج مراجعه کننده خدمات درمانی اولیه ارائه، 

ازاین تعداد تنها یک نفربه مراکز درمانی  اعزام گردید.

وی گفت:ازجمله برنامه های جانبی صورت گرفته توس��ط مرکزمدیریت 
حوادث وفوریت های پزش��کی گلس��تان، می توان به شرکت تکنسین های 
فوریت های پزش��کی اس��تان همگام  با مردم وتوزیع پمفلت های آموزش��ی 

اشاره نمود.



یک��ی از مراحل مایع درمانی رگ 
گی��ری ی��ا ایج��اد یک مس��یر ب��از و 
مطمئن جهت ورود دارو یا س��رم ها 
به سیستم گردش خون در بدن این 
حساس��یت  ب��ه  توج��ه  ب��ا  مرحل��ه 
ویژه ای ک��ه دارد و در برخی اوقات 
تس��ریع و دق��ت در آن می توان��د در 
نجات جان افراد بس��یار مؤثر باشد. 
به طور مثال در مواردی که ش��خص 
کاه��ش س��طح هوش��یاری  دچ��ار 
ناگهانی می ش��ود و نیاز به رساندن 
می باش��د،  وی  ب��دن  ب��ه  دارو 
لحظه های صرف ش��ده در پروس��ه 
رگ گیری بسیار حیاتی و ارزشمند 
ب��ه  قن��د  تزری��ق  ی��ا  و  می ش��وند، 
کاه��ش  دلی��ل  ب��ه  ک��ه  بیماران��ی 
ناگهان��ی قن��د خون دچ��ار کاهش 
سطح هوشیاری شده اند و تنها راه 
رس��اندن قند به بدن آن ها از طریق 
راه وریدی می باشد، و یا افرادی که 
دچار شوک ناشی از افت فشارخون 
هستند و تا مرز ایست قلبی و مرگ 
نیازمن��د دریاف��ت  پی��ش می رون��د 
وری��دی  داخ��ل  مایع��ات  س��ریع تر 
می باش��ند، و زمان صرف برقراری 

راه وریدی می شود.

در همین راستا دو تن از همکاران 
و  ح��وادث  مدیری��ت  مرک��ز  در 
فوریت های پزشکی اراک، اقدام به 
تهیه دس��تگاهی جهت تسهیل امر 
رگ گی��ری نموده ان��د. الزم به ذکر 
اس��ت دس��تگاه های دیگ��ری برای 
رگ گیری در ب��ازار جهانی موجود 
اس��ت ام��ا ب��ا توج��ه ب��ه کارای��ی و 
صرفه جوی��ی در هزین��ه، دس��تگاه 
گارو رگ نم��ا از اهمی��ت وی��ژه ای 
برخ��وردار اس��ت ک��ه به برخ��ی از 

خصوصیات آن اشاره می کنیم.

وحید رض��ا احمدی- دیپلم علوم 
تجرب��ی و کاردان مدیریت امداد در 
سوانح- و یاسر مؤمنی - فوق دیپلم 
فن��اوری  کارش��ناس  و  هوش��بری 
ک��ه  ارتباط��ات-  و  اطالع��ات 
سازندگان این دستگاه هستند، در 
گفتگ��و باخب��ر ن��گار یک .یک.پنج 
عنوان داش��تند که این دستگاه در 
خارج��ی  نمونه ه��ای  ب��ا  مقایس��ه 
حدودا یک چهارم قیم��ت را دارد و 
از گارانت��ی و خدمات پس از فروش 

نیز برخوردار است.

در  ک��ه  نم��ا  رگ  گارو  دس��تگاه 
راس��تای تس��هیل و تس��ریع در امر 

ب��ا  اس��ت  ابداع ش��ده  گی��ری  رگ 
مکانیسمی نسبتا ساده و فرایندی 
غیرتهاجم��ی، باعث ایج��اد وضوح 
ه��ر چ��ه بیش��تر در نمای��ان  ش��دن 
عروق س��طحی پوس��ت می ش��ود و 
درنتیجه باعث افزایش موفقیت در 
ب��رای  ش��د.  خواه��د  گی��ری  رگ 
طراحی و س��اخت این دس��تگاه از 

بدن��ه ارگونومی��ک ق��وس دار جهت 
تطبیق کامل بر روی اندام موردنظر 
که اکثرا ساعد و یا بازوی فرد بیمار 
می باش��د استفاده ش��ده اس��ت. در 
گام بع��دی از گارو برای ثابت کردن 
دستگاه روی اندام و مسدود کردن 
رگ موردنظر جهت برجسته شدن 
آن و انجام رگ گیری استفاده شده 
اس��ت. گاروی این دس��تگاه دارای 
قاع��ده مثلث��ی جه��ت سوارش��دن 
کام��ل دس��تگاه ب��ر ان��دام اس��ت. 
اصلی تری��ن بخ��ش ای��ن دس��تگاه 
الکترونیکی-اپتیک��ی  سیس��تم 
دستگاه می باش��د که با تاباندن نور 
قرمز س��رد ب��ر روی اندام و ب��ا بکار 
 Power گیری مناب��ع نوری به ن��ام
lED )نصب شده روی شاخک های 
تنظیم ش��ونده دس��تگاه( و روش��ن 
ش��دن باف��ت در زی��ر ش��اخک ها و 
درنتیجه بهتر دیده ش��دن عروق به 
علت ایجاد اختالف رنگ در بافت، 
موجب رؤیت کامل عروق می شود.

ازجمل��ه عوامل��ی ک��ه در امر رگ 
گی��ری مؤث��ر می باش��ند می توان��د 

موارد زیر را برشمرد:

1-آناتومی بدن افراد. 2- عوامل 
محیط��ی )س��ردی ه��وا(، فیزیکی 
ت��رس(. 3-بیماری ه��ا  )اس��ترس، 
)اعتی��اد به م��واد مخ��در، دیابت(. 

4-چاق��ی، ب��ه دلی��ل وج��ود بافت 
چربی زیرپوس��تی که مشاهده رگ 
 -5 اس��ت.  مش��کل تر  اف��راد  ای��ن 
افرادی که دچار ش��وک هیپوولمی 
)اف��ت ش��دید فش��ارخون ب��ه دلیل 
خونریزی و...( هس��تند که به دلیل 
کاه��ش حجم خون داخ��ل عروق، 
مش��اهده ورید س��خت تر است. 6- 

نوزادان به دلیل حساسیت تزریق، 
و  نمونه گی��ری  خون گی��ری، 

پیچیدگی رگ.

تمام موارد فوق تأثیر مس��تقیم در 
ام��ر رگ گیری دارد. این گونه افراد 
به اصطالح »بدرگ« تعبیر می شوند 
و رگ گی��ری از آن ها نیازمند صرف 
زم��ان بیش��تری اس��ت که ای��ن امر 
می توان��د موج��ب به خط��ر افتادن 
حیات فرد ش��ود. دستگاه گارو رگ 
ن���ما این ام��کان را فراهم می  آورد 
تا پرسنل درمان عروق مناسب را با 
درک خوب��ی از عم��ق و قط��ر رگ 
انتخاب نموده و در رگ گیری بیمار 

موفقیت آمیز عمل نمایند.

برای ساخت بدنه دستگاه از مواد 
ب��ازار  در  موج��ود  پلیم��ری 
قطع��ات  اس��ت.  استفاده ش��ده 
پ��اور  از:  عبارت ان��د  الکترونیک��ی 
lED، دیم��ر تنظی��م ش��دت ن��ور، 
س��وئیچ های پ��اور جه��ت روش��ن و 
خاموش کردن دستگاه و یک طرفه 
کردن نور و منب��ع تغذیه که باطری 
لیتی��وم ی��ون ک��ه هم��راه با ش��ارژر 
متناس��ب با باطری می باش��د. پنج 
ع��دد پ��اور lED در ه��ر ش��اخک 
تعبی��ه ش��ده اس��ت ک��ه  دس��تگاه 
 lED پ��اور  ع��دد   10 درمجم��وع 
بارنگ قرمز موجود است. باطری از 

جنس لیتی��وم یون با کمترین زمان 
الزم برای شارژ انتخاب شده است.

گارو از گاروه��ای رگ گی��ری که 
عموم��ا در مراکز درمانی اس��تفاده 
می ش��ود بوده و در قسمت خارجی 
ب��ه نح��وی نص��ب  ش��ده اس��ت که 
می توان آن را تعویض یا از دس��تگاه 
جدا نمود. قسمت تحتانی دستگاه 
که باپوس��ت در تماس است دارای 
انحناء نسبی با اندام می باشد. این 
انحن��ا باعث افزای��ش قطر و وضوح 
وری��د و ثاب��ت ک��ردن رگ در ج��ای 
خ��ود و جلوگیری از فرار ورید حین 
ورود سوزن خواهد شد و کاربر را از 
کشیدن پوست در قسمت موردنظر 

بی نیاز می کند. 

وزن تقریبی دستگاه حدودا 100 
ت��ا 150 گ��رم اس��ت ک��ه وزن قابل 
قبولی محسوب می شود. این ابزار 
کاربر را از نور کامال بی نیاز س��اخته 
پرن��ور  ی��ا  کم ن��ور  محیط ه��ای  در 
ع��روق  و  ک��رده  عم��ل  به خوب��ی 
می نمای��د.  مرئ��ی  را  س��طحی 
اس��تفاده از دیمر تنظیم ش��دت نور 
بر روی دس��تگاه امکان بسیار عالی 
مواجه��ه  در  کارب��ر  ب��رای  را 
ی��ا  )تی��ره  مختل��ف  باپوس��ت های 
روش��ن( و در ش��رایط های محیطی 
مختلف ب��ه ارمغان می��اورد. امکان 
اس��تفاده یک طرفه از نور دس��تگاه 
بس��یار  اندام ه��ای  در  به خص��وص 
کوچک )انگشتان دست( برای این 

ابزار فراهم شده است. 

دس��تگاه گارو رگ نم��ا هم��راه با 
بس��ته آموزش��ی مختص��ری درباره 
عملک��رد آن ب��وده ک��ه ب��ه هم��راه 
دستگاه عرضه می شود و به راحتی 
در تمام��ی مراک��ز درمان��ی اع��م از 
مراکز اورژانس پیش بیمارس��تانی، 
مطب  درمانگاه ها،  بیمارس��تان ها، 
پزشکان، آزمایشگاه ها و کلیه مراکز 
درمانی قابل استفاده است و سبب 
تس��ریع و اطمینان بخش��ی در رگ 
گیری، نمونه گی��ری و مایع درمانی 
خواهد شد. امید است مسئولین با 
حمایت از چنی��ن ابداعاتی، زمینه 
تعال��ی خدم��ات  و  رش��د  ب��رای  را 
درمان��ی و ایج��اد ح��س پویای��ی و 
نوآوری در کارکنان اورژانس فراهم 

آورند.
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فراخـوان 
همکــاری

کانال رس��می اورژانس کش��ور در 
سایت آپارات

ش��یوه های  نوی��ن  رس��انه های  پیدای��ش  ب��ا 
اس��ت،  دگرگون ش��ده  بس��یار  اطالع رس��انی 
به طوری ک��ه رس��انه در می��ان روی��داد و مردم، 
مس��یر مج��ازی و کوتاه��ی ایجاد کرده اس��ت. 
رس��انه های دیداری حدود 4٣ % بیشتر از سایر 
رس��انه ها با اقبال مخاطب روبرو ش��ده اس��ت. 

رس��انه های بهره من��د از امک��ان انتق��ال پیام با 
تصویر می توانند مفاهیم پیچیده را قابل فهم تر 
ما  هیجانات  و  احساسات  همچنی��ن  کنن��د. 
بینایی  حس  از  دریاف��ت  طریق  از  به راحت��ی 
برانگیخته می ش��وند. استف��اده از رسانه ه��ای 
تصوی��ری هم اکنون یکی از برترین ش��یوه های 
اطالع رسانی و برقراری ارتباط در دنیای امروز 

محسوب می شوند.

از  ناخودآگ��اه،  یا  ارادی  به ص��ورت  مردم 
رسانه ه��ا مطالب بسی��اری می آموزند؛ مشروط 
بر آن ک��ه محتوای آن پیام توجه ایشان را جلب 
كن��د. انگیزه های مردم ب��رای گذراندن وقت با 
ابزارهایی مانن��د نرم افزارهای تلف��ن همراه یا 
سایت های پخش فیلم در درجه اول سرگرمی، 
تفریح و کسب آگاهی و بیشتر دانستن است.با 
توج��ه به لزوم ارتب��اط و آگاهی دادن صحیح به 
مردم، روابط عمومی مرک��ز مدیریت حوادث و 
فوریت ه��ای پزش��کی کش��ور با توجه ب��ه بستر 
مناس��ب سایت آپ��ارات ب��رای فرهنگ سازی و 
اطالع رسانی خدم��ات حوزه اورژانس در قالب 

فیل��م، کانال رسم��ی اورژانس در آپ��ارات را در 
مردادم��اه سال 93 راه ان��دازی کرد. هم اکنون 
ای��ن کان��ال دارای 87 کلی��پ و فیل��م کوت��اه با 
پویانمایی ه��ای  چ��ون  مختلف��ی  موضوع��ات 
کودکان��ه، تاریخچ��ه اورژانس، معرف��ی مراکز، 
مستن��د ح��وادث و فعالیت کارکن��ان اورژانس 

درصحنه حادثه و مباحث آموزشی است. 

یک��ی از اه��داف مه��م ایج��اد کان��ال فیل��م 
اورژانس پرداختن به فعالیت کارکنان اورژانس 
پی��ش بیمارستان��ی درصحن��ه ح��وادث و ارائه 
تصوی��ری صحی��ح و واقع��ی از سخت��ی ک��ار و 
آن ه��ا می باش��د. کلی��ه همک��اران  مشک��الت 
اورژانس می توانند تولی��دات فیلم و مستندات 
ضبط ش��ده در حوادث و فعالیت های خود را به 

آدرس ایمیل:

ب��ه    ravabetomoomiems@yahoo.com  
هم��راه مشخصات ف��ردی ارس��ال نمایند تا در 

کانال رسمی اورژانس بارگذاری شود.

گزارش

امین شکری
روزنامه نگار

گاروی رگ نمـا؛  تحــولی 
در دستیــابی بــه عـروق

                    گزارشی از نوآوری تکنسین های اورژانس 115 اراک 
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کمیک استریپ

فاطمه عزیزی همدانی
کاریکاتوریست

مهین علیپور
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 کشور

معرفی کتاب

و  مباح��ث  از  یک��ی  ترومای��ی  مصدومی��ن  انتق��ال 
سرفصل ه��ای مه��م در خدم��ات فوریت های پزش��کی 
می باش��د. درروند کاری ی��ک مأموریت ب��ا دو فاز روبرو 
هستی��م: ف��از اول رسی��دن بر بالی��ن بیمار ی��ا مصدوم 
ترومای��ی؛ و ف��از دوم انتقال مصدوم ب��ه مراکز درمانی. 
درروند انتقال ب��ه مراکز درمان��ی، مصدومین ترومایی 

بخص��وص مصدومانی ک��ه مشکوک به ش��کستگی در 
اندام ها و یا آسیب های ستون فقرات هستند از اهمیت 
ویژه ای برخوردارند. ل��زوم بی حرکت سازی و کمترین 
جابجای��ی عض��و آسیب دی��ده از ارکان مه��م در انتقال 
مص��دوم است. برای دست یابی به ای��ن مهم دو فاکتور 
اساس��ی می بایس��ت فراهم ش��ود: یک- وسیل��ه نقلیه  
استان��دارد و مناس��ب )آمبوالن��س ه��ا( دو- راه ه��ا و 
محوره��ای ارتباط��ی: که می ت��وان گف��ت اصلی ترین 

فاکتور در انتقال صحیح مصدوم است.
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دکت��ر صاب��ری نی��ا ریاس��ت اورژانس 115 کش��ور، به 
هم��راه دکت��ر میعادفر معاون��ت اجرایی و خان��م علیپور 
مدیر روابط عمومی، طی سفری یک روزه به ش��هرستان 
فس��ا ضم��ن بازدی��د از دانشگ��اه عل��وم پزش��کی فسا و 
بیمارستان ولیعصر )ع��ج( و همچنین افتتاح ساختمان 
جدی��د پایگاه یک ش��هری اورژان��س 115 فسا در جمع 
مسئوالن دانشگاه گفت: اورژان��س بیمارستان ولیعصر 
)عج( فسا یکی از شلوغ ترین اورژانس های کشور است.

در جلسه ای که در محل سالن شیخ روزبهان دانشگاه 
علوم پزشکی فسا برگزار شد، ابتدا دکتر عسکری رئیس 
دانشگاه گزارشی از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی فسا 
ارائ��ه و نگرانی هایش در حوزه سالم��ت را این گونه بیان 
کرد: جل��ب رضایتمندی مردم ک��ار بسیار سختی است 
ول��ی توانسته ایم برنامه پزش��ک خان��واده را به خوبی به 
اج��را درآوریم و ب��ه نتایج خوب��ی برسیم. ب��ا هفده هزار 
مراجعه در ماه به اورژانس بیمارستان متأسفانه درزمینه 
درص��د اش��غال تخ��ت بیمارستان��ی در رتب��ه اول کشور 
هستیم ک��ه توجه ویژه کشوری را می طلبد؛ همچنین با 

کمبود شدید نیرو مواجه هستیم.

در ادام��ه دکت��ر نجفی به ارائه گ��زارش یک ساله مرکز 
مدیریت ح��وادث و فوریت های پزش��کی فسا پرداخت و 
مهم تری��ن چال��ش اورژانس پی��ش بیمارستان��ی فسا را 
کمبود نی��روی انسانی عنوان کرد و گف��ت: در اورژانس 
115 فس��ا ب��ا 13 پایگ��اه فع��ال تنه��ا چهل نف��ر نیروی 

عملیات��ی مشغ��ول به خدم��ت هستند که طب��ق چارت 
مص��وب تا رسیدن ب��ه حداق��ل استان��دارد الزم 28 نفر 
کمبود نیروی انسانی داریم. ایشان همچنین افزود: در 
یک سال گذش��ته با اج��رای برنامه های��ی از قبیل طرح 
استق��رار روزانه و کنت��رل عملکرد پرسنل موفق ش��دیم 

زمان رسیدن بر بالین بیمار در مأموریت های شهری را از 
8 دقیقه )استاندارد کشوری( به پنج دقیقه و سی ثانیه و 
در مأموریت ه��ای ج��اده ای از 12 دقیق��ه ب��ه 8 دقیق��ه 

کاهش دهیم.

دکت��ر صاب��ری نیا پ��س از ش��نیدن گ��زارش عملکرد 

یک سال��ه اورژان��س فس��ا عملک��رد ای��ن مرک��ز را مثبت 
ارزیاب��ی ک��رده و اب��راز رضای��ت نم��ود. وی ادام��ه داد: 
علیرغ��م اینک��ه دول��ت در تالش اس��ت که بدن��ه خود را 
کوچ��ک کند  اما م��ا کمبود نیروی انسان��ی در اورژانس 
پی��ش بیمارستان��ی را ب��ا جدی��ت پیگیر هستی��م. دکتر 
صابری نیا همچنین ادامه داد: طرح رتبه بندی کارکنان 
را در س��ال آین��ده اجرای��ی خواهیم کرد تا ب��ا تحولی در 
مه��ارت و سط��ح علم��ی کارکن��ان مواجه ش��ویم. دکتر 
صاب��ری نیا ط��ی بازدید از مرک��ز اورژان��س 115 فسا با 
افتت��اح ساختمان جدی��د پایگاه یک ش��هری و سرویس 
خدمت پزشک مشاور مرکز اورژانس 115 فسا اقدامات 
انجام ش��ده در یک سال گذشته را مثبت ارزیابی کرده و 

مایه مباهات دانست.

در ای��ن بازدید ی��ک روزه دکتر صابری نی��ا با همراهی 
دکت��ر عسک��ری رئی��س دانشگاه عل��وم پزش��کی فسا و 
معاونی��ن ایش��ان و همچنی��ن دکتر نجف��ی رئیس مرکز 
و  فس��ا  پزش��کی  ه��ای  فوری��ت  و  ح��وادث  مدیری��ت 
مدیرمسئ��ول نشری��ه یک.یک.پن��ج در دفت��ر این نشریه 
حض��ور یافت��ه و ضمن تقدی��ر از حمایت ه��ای مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی فسا انتشار یک.یک.پنج را کاری 
بزرگ و با ارزش عنوان کرده و به عوامل و دست اندرکاران 
ای��ن نشری��ه خست��ه نباش��ید گفت��ه و از دکت��ر عسکری 
خواس��ت تا موانع پی��ش روی یک.یک.پنج را با حمایت 

همه جانبه از سر راه بردارد.

یک��ی از مهم تری��ن معیاره��ای توسعه جوام��ع ارائه خدمات بهداش��تی 
درمان��ی الزم ب��ه تم��ام م��ردم است و یک��ی از ارک��ان اصلی ای��ن خدمات 
مراقبت های اورژان��س پیش بیمارستانی بر بالین بیمار است؛ این وظیفه 
خطی��ر بر عهده تکنسین های اورژانس 115 گذاشته ش��ده و هدف نهایی 
آن ارائ��ه خدم��ات رضایت بخ��ش در کوتاه ترین زمان و کاه��ش مرگ ومیر 

بیماران است.

درراه رسی��دن ب��ه این اه��داف مشکالتی ه��م گریبان خ��ود کارکنان را 
می گی��رد؛ باره��ا ش��نیده ایم که پرسن��ل اورژان��س 115 در حی��ن انجام 
مأموریت خود دچار سانحه ش��ده و چه بسا درراه نجات جان دیگری جان 
خود را ازدست داده اند. باوجود تمام مخاطراتی که تکنسین های اورژانس 
115 را در حین انجام مأموریت تهدید می کند، اورژانس پیش بیمارستانی 
هن��وز جزو مشاغل سخت و پرمخاطره محس��وب نشده و پرسنل آن نیز از 

پوش��ش بیمه ای مربوطه برخوردار نیستند. با نگاهی به آمار مأموریت های 
انجام شده در سال های گذشته حدود 28 تکنسین اورژانس در کشور و در 
حی��ن انج��ام مأموریت به عل��ل مختلف ازجمل��ه تص��ادف، برق گرفتگی، 
سق��وط بالگرد هوایی و ... جان خ��ود را ازدست داده اند و تعداد زیادی از 
کارکنان در اثر ضرب وجرح دچار نقص عضو و صدمات فراوانی ش��ده اند. 
با نگاه اجمالی ب��ه این خطرات و تعداد فوتی ها و صدمات فیزیکی به این 
افراد و توجه به سایر رشته هایی که ارائه خدمات درمانی انجام می دهند، 
در هیچ ی��ک از سایر رش��ته ها تع��داد فوتی ها و صدم��ات در این حد وجود 

ندارد.

با توجه به ش��رایط پراست��رس در انجام مأموریت هایی چ��ون برخورد با 
تع��داد مصدومان زیاد در بحران ها و حوادث طبیعی، قطع عضو، بیماران 
روانی، درگیری های ش��دید خیابانی، ضرب وجرح و ... تکنسین اورژانس 

در شرایط باالی استرس قرار می گیرد و این عوامل به مرورزمان فرسودگی 
ش��غلی در فرد ایجاد کرده و نیاز است جهت پیشگیری از عواقب طوالنی 
م��دت و عوارض روحی-روانی تمهیدات الزم انجام گیرد. همچنین تعداد 
مأموریت های انجام شده توسط یک تکنسین به طور متوسط حدود 1500 
در س��ال است، با توجه به اینکه اکثر مأموریت ه��ا منجر به انتقال بیمار به 
بیمارستان می ش��ود و همین انتقال حجم زیاد بیماران در طول سال خود 
باع��ث فرسودگی فیزیک��ی در این افراد می ش��ود که با نگاه ب��ه مطالعات 
انجام ش��ده در این زمینه تعداد کثیری از پرسن��ل دلسوز و خدمتگزار این 
مرزوبوم دچار آسیب های ش��دید جسمی شده اندکه ضرورت توجه به این 
مسئل��ه را می طلبد. لذا جه��ت احقاق حق این پرسن��ل خدوم الزم است 
مسئولی��ن و مدی��ران پیگیری های جدی در جهت ق��رار گرفتن این حرفه 
ج��زء مشاغل سخ��ت و پرمخاطره را انج��ام دهند تا بخش��ی از فشارهای 

فیزیکی و روحی کارکنان اورژانس های پیش بیمارستانی کاسته شود.

تولد سه قلوها در بالگرد اورژانس!
در تاریخ 94/5/11 ساعت 9:25 دقیقه از جانب اتاق 
بح��ران مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و فوریت های پزش��کی 
اصفه��ان دستور پرواز به ش��هرستان ورزن��ه جهت انتقال 
یک خانم باردار به نام آزاده عرب زاده صادره شد. پس از 
هماهنگی ب��ا پرسنل عملیات هوانی��روز سریعا  به سمت 
ورزن��ه پ��رواز کردی��م و بع��د از ط��ی مسافت ح��دودا  90 
کیلومت��ر هوایی )130 کیلومتر زمین��ی( ظرف مدت 25 
دقیقه به شهرستان ورزنه رسیدیم. مددجوی موردنظر که 
از هم��ان ابتدا درد زایمان داش��ت را از آمبوالنس مستقر 
در ورزنه تحویل گرفتی��م و سریعا  به سمت اصفهان پرواز 
نمودی��م. هن��وز کمتر از 10 دقیقه نگذش��ته ب��ود که درد 
ش��دید زایمان آغاز ش��د در این زمان دو نفر تکنسین های 

هوای��ی )حمیدرض��ا کاظم��ی – عل��ی رحی��م سلمانی( با 
کم��ک و همراه��ی مامای��ی ک��ه از درمانگ��اه ورزن��ه ما را 
همراه��ی می کردند فرایند زایم��ان را آغاز نمودیم. خانم 
باردار که تجربه دومین حاملگی را داش��تند و حدودا  28 
ساله بودند در ش��رایط بسیار نامناس��ب روحی و جسمی 
قرار داش��تند و با توجه به این که 3 قلو باردار بودند ما نیز 
نگران شرایط وخیم احتمالی بودیم. همچنان که به خانم 
ب��اردار اکسیژن متصل بود و س��رم نرمال سالین نیز برای 
ایشان در جریان ب��ود همگی سعی در آرام کردن مددجو 
داش��تیم که ناگهان فرزند اول این خانم متولد شد. نوزاد 
اول تنها کمی نارسایی تنفسی داش��ت که مورد اکسیژن 
درمان��ی قرارگرفت��ه و با پوش��ش مناسب گرم نگه داش��ته 
ش��د. 5 دقیق��ه بیشتر نگذش��ته بود ک��ه ن��وزاد دوم نیز از 
قسم��ت دست ش��روع ب��ه خارج ش��دن از رحم ک��رده که 
به ط��ور معجزه آسای��ی ب��ا سالم��ت کام��ل ب��ه دنی��ا آمد. 
مدت زمان اندکی نگذش��ته بود که نوزاد سوم نیز شروع به 
تولد نمود و چنددقیقه  از رسیدن به بیمارستان نگذش��ته 
ب��ود که نوزاد س��وم نیز به لط��ف خدا سالم ب��ه دنیا آمد و 
تحت مراقبت قرار گرفت. در این زمان حدود 2 لیتر خون 
هم��راه با بند ناف و جفت ها تمام کابی��ن را فراگرفته بود 

اما مادر به لطف پروردگار در شرایط پایدار و مناسبی قرار 
داش��ت. پس از نشستن و فرود بالگرد در ساعت 10:35 
در  مستق��ر  آمبوالن��س  داخ��ل  ب��ه  به سرع��ت  ن��وزادان 

بیمارستان الزهرا انتقال داده ش��د و کار اکسیژن درمانی 
ن��وزادان انج��ام گرف��ت و هر سه ن��وزاد با سالم��ت کامل 

تحویل پزشک بیمارستان مقصد شدند.

فراخــوان 
همکـــاری

گالری تصاویر اورژانس

گاهی عکسی با آدم��ی حرف م��ی زند... گاهی 
گاهی  می زنی��م...  حرف  عکس  یک  با  ساعت ه��ا 
عکسی را می سوزانی��م... گاهی یک عکس م��ا را 
گریه  عکس  یک  دیدن  با  گاهی  می سوزان��د... 
زندگی  عکس  یک  با  سال ه��ا  گاهی  می کنی��م... 

می کنی��م.

گاهی ی��ک گزارش طوالن��ی نمی توان��د در بیان 
احس��اس و موقعی��ت همگ��ام ب��ا ی��ک تصوی��ر قرار 
بگی��رد. امروزه باوجود صد زب��ان و 5 هزار گویش، 
هن��وز زبان تصویر زبان مشترک��ی است که توانایی 

باالی��ی در انتق��ال احساس��ات دارد.

پی��ام  دارای  و  باکیفی��ت  تصاوی��ر  جم��ع آوری 

از  یک��ی  تصاوی��ر،  گال��ری  قال��ب  در  مناس��ب 
و  اطالع رسان��ی  ب��رای  مؤث�������ر  روش ه������ای 
اینترن��ت  و  مج��ازی  فض��ای  در  فرهنگ س��ازی 
می باشد. گالری تصاویر اورژانس کشور از آذرماه 
س��ال 1392 فعالی��ت خود را به ط��ور رسمی آغاز 
ک��رد و تاکن��ون بی��ش از 250 عک��س در قال��ب 
موضوعات ح��وزه اورژانس در آن گردآوری ش��ده 

اس��ت.

از خصوصی��ات این گال��ری، دسته بن��دی تصاویر 
تح��ت عناوین اورژان��س هوایی، موت��وری، دریایی، 
در  زایم��ان  حادث��ه،  درصحن��ه  کارکن��ان  فعالی��ت 
آمبوالنس، پایگاه های اورژانس، تاریخچه اورژانس، 

پوش��ش ام��داد سالم��ت، ام��داد ن��وروزی، ام��داد 
تابستانه و زمستانه می باش��د.

همک��اران محت��رم در ص��ورت تمای��ل می توانند 
تصاویر خود را در حوزه فعالیت اورژانس به همراه 
مشخص��ات خودش��ان و ش��ماره تماس ب��ه آدرس 

ravabetomoomiems@yahoo.com:ایمیل

ارس������ال نماین��د. الزم ب��ه ذکر اس��ت تصاویر 
انتخابی به نام فرد ارسال کننده در گالری تصاویر 

کشور درج خواهد ش��د.

http:// آدرس گال��ری تصاویر اورژان��س کشور
pic.persianblog.ir-ems115

عباس عابدی
عضو کمیته روابط عمومی اورژانس 115 کشور

خدمات اورژانس در خرماپزان 
جنوب!

ــوب چه  ــای جن ــان 115 در گرم کارکن
مشکالتی دارند؟!

امروزه با همه گیر شدن خدمات اورژانس 
پیش بیم��ارس تانی و با توجه به اقلیم آب و 
هوایی در اقصی نقاط کشور، شاهد انواع و 
اقسام مشک��الت جه��ت خدمات رسانی به 
ب��ا  جغرافیای��ی  محیط ه��ای  در  بیم��اران 
آب وهوای متف��اوت هستیم. ب��رای مثال از 
ش��مال ت��ا جن��وب کش��ور ان��واع آب وهوای 
سرد، گرم و ش��رجی حاکم است که در این 
گ��زارش ب��ه مشک��الت نواح��ی گرمسی��ر و 
ش��رجی مثل اه��واز، بوش��هر، بندرعباس، 
زاه��دان و ... می پردازیم. مشکالت مربوط 
به آمبوالنس ها و تجهیزات پزش��کی یکی از 
مشکالت��ی است که کارکنان اورژانس پیش 
بیمارستانی روزانه ب��ا آن درگیرند. ازجمله 
گرم ش��دن بیش ازحد اسک��وپ و النگ بک 
ب��ورد و برانکارد که باع��ث سوختن پوست و 
ایجاد نارضایتی بیمار و ایضا  کارکنان 115 

می شود.

همچنین به منظور پیشگیری از آسیب به 
از منقض��ی ش��دن  امکان��ات و جلوگی��ری 
داروها پرسن��ل می بایست مداوم قبل و بعد 
از ه��ر مأموری��ت، دارو و س��رم ه��ا و سای��ر 
تجهی��زات را به داخ��ل پایگ��اه و آمبوالنس 
منتقل نمایند که درنتیجه منجر به افزایش 
زم��ان رسی��دن آمبوالن��س ب��ر بالی��ن بیمار 

می شود.

کول��ر آمبوالن��س از دیگ��ر نق��اط ضع��ف 
سیستم پی��ش بیمارستان��ی در این مناطق 
است که جوابگوی کابین عقب بیمار نبوده 
و ع��الوه ب��ر پرسن��ل، نارضایت��ی بیم��ار و 
همراه��ان را نی��ز در پ��ی دارد. در مناط��ق 
فرسودگ��ی  جن��وب  ش��رجی  و  گرمسی��ر 
سریع تر آمبوالنس نسبت به مناطق معتدل 
ام��ری اجتناب ناپذی��ر اس��ت و ای��ن مسئله 
ب��ه دوش سیست��م  را  گزاف��ی  هزینه ه��ای 
مدیریت��ی می ان��دازد. همچنی��ن افزای��ش 
رادیات��ور،  آب  روغ��ن،  سوخ��ت،  مص��رف 
سایش الستی��ک و... از عوامل محیطی در 
استه��الک خ��ودرو محس��وب می ش��ود. در 
ادامه طوالنی شدن روند نظافت آمبوالنس 
نیز جزو محدودیت های انج��ام مأموریت به 
ش��مار می آی��د. مشک��الت ناش��ی از گرم��ا 
سختی ک��ار را دوچندان می کن��د که موارد 
مذکور از چالش های حل نشدنی به حساب 

می آیند.

از طرف��ی دیگر فرسایش ناش��ی از گرما و 
دف��ع زی��اد مایعات ب��ه علت تعری��ق و نهایتا  
کاه��ش آستان��ه تحم��ل کارکن��ان اورژانس 
115 اتفاقی ناخوشایند است و این موضوع 
نیاز به استحمام و تعویض لباس فرم پس از 
انجام هر مأموری��ت را رقم می زند. پاسخگو 
بودن ب��ه اعتراض��ات بیم��ار و همراهان در 
خصوص گرمی آمبوالنس، عدم کفایت کولر 
و... به طور روزانه خاط��ر کارکنان اورژانس 

115 را مکدر می کند.

در بح��ث درمان��ی به خاطر سط��ح تعریق 
ب��االی بیماران، ع��دم امکان انج��ام برخی 
اقدام��ات ک��ه از چس��ب استفاده می ش��ود 
مانند ثاب��ت کردن آنژیوک��ت و انجام برخی 
پانسمان ها مط��رح است که در بحث کمک 
ف��وری و نج��ات بیم��اران تداخ��ل بسیاری 
ایجاد می کند. امی��د است با تدابیر به موقع 
مسئ��والن ذی ربط و ب��ا حمای��ت روزافزون 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
کشور مسی��ر خدمات درمان��ی فوریت های 
پی��ش بیمارستان��ی هموارتر ش��ود و سطح 
رضایتمندی باالیی در بین مردم و کارکنان 

فوریت های پزشکی ایجاد گردد.

یادداشت

امین شکری
روزنامه نگار

گزارش

یادداشت

جواد دهقان نژاد
مدیر آموزش اورژانس 115 آذربایجان شرقی

گزارش

محمد مزروعی
مدیر روابط عمومی اورژانس 115 اصفهان

دکتر صابری نیا: 

عملکرد اورژانس 115 فسـا در یک سـال گذشته 
مایه مباهات است.دانشگاه علوم پزشکی فسا سوم شهریور ماه سال جاری میزبان ریاست اورژانس 115 کشور بود.

تکنســین های  طاقت فرســای  روزهـــای 
اورژانس 115! چرا اورژانس 115 جزو مشاغل سخت نیست؟!
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