
نشــریه داخلی مرکـــز مدیریت حـــوادث و فـــوریت های پزشکــی کشور

حامد ولی زاده ج��زو قاریان بین الملل��ی و برجسته آذربایجان 
غربی است. وی متولد 1367 و فارغ التحصیل رشته فوریت های 
پزشک��ی و کارمن��د اورژانس 115 ارومیه اس��ت. مدیریت سایت 
تنغی��م، عضویت مجم��ع قاریان و حافظان ارومی��ه و عضویت در 

گروه تواشیح تسنیم ارومیه در کارنامه وی دیده می شود.
تسلط به نغمه ه��ای موسیقی عرب و آهنگ سازی تواشیح نیز 
از دیگر توانایی های این قاری برجسته آذربایجان غربی است. او 
تاکن��ون 30 رتبه برت��ر در مسابق��ات سراسری ق��رآن ، رتبه اول 
مسابقات بین المللی دانشجویان جهان، رتبه اول مسابقات ملی 
دانشجویان ایران، رتب��ه دوم مسابقات سراسری قرائت سازمان 
اوق��اف در مقط��ع شکوفه ه��ا و همچنی��ن رتب��ه اول مسابق��ات 

سراسری بسیج را کسب کرده است.
حام��د ول��ی زاده دو بار به عربستان و یک ب��ار نیز به کشورهای 
بحری��ن، مال��زی، ترکیه، هن��د و گرجست��ان سفره��ای تبلیغی 
داشت��ه اس��ت. او که از چهار سالگی تالوت ق��رآن را آغاز کرده و 
تالوت قرآن را برای نخستین بار از برادر بزرگش آموخته بیش از 

20 سال است که از محضر قرآن  بهره می برد.
امسال رتبه نخست رشته قرائت سی و سومین دوره مسابقات 
بین المللی را حامد ولی زاده کسب کرده است. با توجه به اینکه 
کار در اورژانس فعالیتی سخت و آسیب پذیر است حامد ولی زاده 
برای موفقیت در ک��ار از قرآن انرژی می گیرد و به گفته او دعای 
خیر مردم نیز بر روحیه اش تاثیرگذار است هرچند شاید اینگونه 
به نظر برسد که کار پیراپزشکی سنخیتی با تالوت قرآن نداشته 

باشد.
ای��ن تکنسی��ن اورژان��س با بی��ان اینک��ه س��ال 85 دانشجوی 
فوریت ه��ای پزشک��ی ب��وده است گف��ت: از س��ال 89 وارد بدنه 
اورژان��س آذربایج��ان غربی ش��دم و شش سال اس��ت که در این 

حوزه فعالیت می کنم.
ولی زاده با اشاره به سختی های کار در اورژانس و اینکه حضور 
در مسابق��ات بین المللی مستلزم زم��ان گذاشتن و تمرین است 
افزود: زمان بندی برای     ادامه مطلب را در صفحه 3 بخوانید ...
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رئیس مرکز مدیریت  حوادث و فوریت های پزشکی فسا

فرشــته ای بــا بــال هــای 
شکسته

محم��د پاکاری مروست متولد 1340 در یزد، دارای همسر و سه 
پسر 32، 30 و 25 ساله یکی از تکنسین های آسیب دیده ...

28 سال خدمت 
صادقانه در 

اورژانس

جای خالی
 پـدر ...

روی خط دیسپچ 
اک��رم قلی زاده، متول��د و ساکن اه��واز و کارشن��اس پرستاری 
اس��ت. او که از سال 1381 کار خ��ود را از بیمارستان گلستان 
اهواز آغاز کرده در همان بیمارستان طرح خود را گذرانده و در 

سال 1384 به بیمارستان بقایی اهواز رفته است ...

       پاداش ما لبخند 
رضایت بیمار بود

انتقال بیمار 400 کیلویی توســط 
تکنسین های بلندهمت اصفهانی

بــه پــدرم و شــغلش افتخار 
می کنم

محمدرض��ا طغان��ی روش��ن متولد یک��م شهریور س��ال 1338 
استان همدان است. کارشناسی فوریت های پزشکی دارد و از 

سال 1371 به صورت رسمی وارد اورژانس شده است...

پرونده

 ویژه مراکز 

حوادث

دستان
کر

• همایش روابط عمومی ه��ای اورژانس 115 سراسر کشور 
که اردیبهشت ماه 94 در مرکز یزد برگزار شد، نقطه عطفی در 
کار روابط عمومی های اورژانس بود. هنوز از برکات و اثرات آن 
همایش می توان سخن گفت و به آن همایش خوب افتخار کرد.

رسم خ��وب و خوشایندی است که رواب��ط عمومی ها ساالنه 
ی��ک همایش کشوری داشته باشند. اینکه چرا این همایش در 
اردیبهشت 95 برگزار نشد، واقعا جای سؤال است. البته هنوز 
ب��رای برگزاری این همایش دیر نشده است و زمان کافی برای 
مدیری��ت و برنامه ریزی آن در سال 95 وجود دارد. لذا پیشنهاد 
می ش��ود ک��ه این همای��ش به هم��ت مدیری��ت اورژانس کشور 

برگزار شود.
اگر قرار باشد که ارتقای اورژانس با سازمان شدن تحقق یابد 
که صد در صد خواهد یافت نقش روابط عمومی ها در این ارتقا 
کلی��دی و اثربخش خواهد بود. نقشی که به هیچ وجه نمی توان 

آن را نادیده گرفت.
اگ��ر بخواهیم به جایگاه فعلی رواب��ط عمومی ها در اورژانس 
115 نگاهی بیندازی��م به راحتی می توان دریافت که متأسفانه 
جایگاه تعریف شده ای ندارند! و این یعنی آنکه ما ساالنه بیش 
از دو و نی��م میلی��ون مأموری��ت اورژانس��ی انج��ام می دهی��م و 
درنهای��ت حتی کارکن��ان خ��ود وزارت بهداش��ت از این حجم 
ب��االی ک��اری مطل��ع نیستن��د! و بعض��ا وظایف مه��م و خطیر 
اورژان��س 115 را ب��ا ارگان ه��ای م��وازی کار و همک��ار با 115 
تداخل می کنند. وقتی ما حتی نتوانسته ایم در سیستم داخلی 
وزارت بهداش��ت خود را معرفی کنیم، آیا توقعی می ماند برای 
اینک��ه عموم م��ردم شری��ف ایران م��ا را بشناسن��د؟! و با 115 

همکاری و تعامل داشته باشند؟!
ص��د در صد نیاز است که در تشکیل سازمان اورژانس کشور 
جایگ��اه روابط عمومی ها ارتقا یابد و اصال گزافه نیست اگر که 
بگویی��م در نم��ودار سازمان��ی اورژان��س کش��ور، واح��د روابط 
عمومی می تواند به یک معاونت قوی و مهم تبدیل شود. اولین 
مشکلی ک��ه مسئوالن رواب��ط عمومی های اورژان��س 115 در 
ح��ال حاض��ر دارند این است ک��ه در نم��ودار اداری 115 هیچ 
جایگاه تعریف شده ای ندارند. این سازوکار فعلی موجب زایش 
دو مشک��ل خواهد بود: اول آنکه مدیر روابط عمومی از جایگاه 
و اقت��دار مدیریت��ی برخوردار نیس��ت. دوم اینک��ه پست روابط 
عمومی ب��ه دلیل غیررسمی ب��ودن همراه ب��ا دیگر پست های 
تخصص��ی اورژان��س ب��ه یک شخص سپ��رده می ش��ود که این 
مسئل��ه یعن��ی کار رواب��ط عموم��ی )که همان��ا رسانه ب��ودن و 
اطالع رسانی اس��ت( به کاری دست چن��دم تبدیل شود. امید 
اس��ت که در آینده ک��اری اورژانس 115 شاه��د ارتقای هر چه 

بیشتر روابط عمومی ها باشیم.

کس�ب مق�ام نخس�ت مس�ابقات بین المللی ق�رآن کریم توس�ط 
تکنسین اورژانس ارومیه

حامد ولی زاده مقام نخست رشته قرائت در سی و سومین مسابقات بین المللی قرآن کریم را کسب کرد

پرون��ده ای در باب سوء استفاده درمانگاه ها از 
آمبوالنس های رایگان 115 
صفحات 6 و 7 را بخوانید

لطف مک��رر 
                  یا

وظیفه مسلم؟!

ناوگان اورژانس در خدمت زائران امام راحل

ه��ر ساله در سالروز رحلت حضرت امام خمینی )ره( خیل عظیمی 
از مردم سراسر کشور برای بیعت با امام راحل به سمت تهران حرکت 
می کنن��د، اورژان��س تهران ب��ه نمایندگ��ی از  وزارت بهداشت و دکتر 
اسداله موسوی رئیس اورژانس ته��ران به عنوان نماینده تام االختیار 
وزیر بهداشت مسئول تأمین بهداشت و سالمت زائران در طول مسیر 

و در محل اسکان است.
سی��د رضا معتمدی مسئول فن��ی اورژانس و دبیر کمیته بهداشت و 
درمان به نقل از رئیس اورژانس تهران گفت: اورژانس تهران نماینده 
وزارت بهداشت در ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی )ره( است، 
ک��ه با تشکی��ل دو کمیته بهداشت و درمان و کمیت��ه امداد و نجات در 

این مراسم فعالیت می کند.
معتمدی افزود: کمیته بهداشت تمام مسائل بهداشتی این مراسم 
را به ط��ور مستقیم نظارت و بررسی می کند و این شامل بهداشت یخ 
ت��ا نظارت ب��ر بهداشت ش��ام سیزدهم خ��رداد و ناه��ار روز چهاردهم 
خ��رداد است. تائیدی��ه بهداشت پذیرایی این مراس��م به عهده کمیته 
بهداش��ت اس��ت و بازدید از کارخان��ه کنسروسازی و تایی��د برای اخذ 

قرارداد با آن بر عهده این کمیته قرار دارد.
دبی��ر کمیته بهداشت و درمان افزود: سه دانشگاه بهشتی، تهران و 
ای��ران عض��و ای��ن دو کمیته ب��وده و مراسم ب��ا همکاری آن ه��ا برگزار 
می شود. کمیته بهداشت بر بهداشت محیط و محل اسکان زائران نیز 
نظارت داشته و تمام مراحل پخت غذا را به طور مستقیم مورد بررسی 

و نظارت قرار می دهد.
سی��د رضا معتمدی ب��ا اشاره به اینک��ه کمیته بهداش��ت در مراسم 
امس��ال آموزش بهداشت را در برنامه ری��زی خود قرار داده است بیان 
ک��رد: این یک کار جدید است و سعی کردیم ب��ا توجه به اینکه تعداد 
زیادی از مردم از شهرهای مختلف در یک مکان قرار می گیرند با این 
کار از شی��وع برخی بیماری های جلوگیری کنی��م. بنابراین یک لوح 
فشرده آم��وزش و هماهنگی تهی��ه و توسط برگزارکنن��ده اصلی این 
مراس��م یعنی سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در اختی��ار اتوبوس ها 
ق��رار گرفت��ه تا در طول مسی��ر آن را پخش کنند. در ای��ن لوح فشرده 
مسائ��ل بهداشتی ب��ه زبان س��اده بیان شده ت��ا زائ��ران بتوانند با آن 
ارتب��اط برقرار کنند. ما در تمام شهرها ی��ک نماینده بهداشتی داریم 
ک��ه با یک دستگاه آمبوالنس از هر شهر زائران را همراهی می کنند و 

در طول مسیر مسئولیت سالمت آن ها را به عهده دارند.
معتمدی همچنین از بیمه درمان زائران در این چند روز خبر داد و 
عن��وان ک��رد: آن تع��داد از زائران که ب��ا کاروان ها می آین��د از ابتدای 
شروع تا پایان سفر بیمه هستند و برای آن دسته از زائران که به صورت 
پی��اده یا با دوچرخه به سمت حرم می آیند 10 روز بیمه در نظر گرفته 

شده است و هزینه های درمانی به صورت بیمه پرداخت می شود.
مسئول فنی اورژانس تهران با توضیحات باال در خصوص کار 
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طرح رتبه بندی و نگرانی تکنسین های عملیاتی
کمتر از یک سال است که طرح رتبه بندی کارکنان اورژانس پیش 
بیمارستانی بر س��ر زبان ها افتاده است. اینکه مختصات این طرح 
چیس��ت. و جزئی��ات آن چگون��ه خواهد بود. در ی��ک سال گذشته 
بسی��ار بحث شده و تقریبا می توان گفت که بیشتر کارکنان 115 با 

کلیات این طرح آشنا هستند.
ام��ا دراین بی��ن نگرانی هایی برای تکنسین ه��ای عملیاتی 115 
پیش آم��ده است و آن آزمون��ی است که قرار ب��ود در خردادماه 95 

برگزار شود که بنا به دالیلی به مهرماه همین سال موکول گردید.
در ای��ن سرمقاله قصد داری��م به موشکافی این ط��رح و انعکاس 
نگرانی های تکنسین ها بپردازیم. این سرمقاله را در سه بخش کلی 

زیر مطالعه نمایید:
یک- چرا طرح رتبه بندی الزم است؟

شکاف��ی ک��ه می��ان نیروه��ای عملیات��ی و نیروهای ست��ادی در 
اورژانس 115 افتاده است به نفع هیچ کس نیست. این شکاف هر 
چه بیشتر ش��ود مدیریت کار سخت تر می ش��ود و کیفیت خدمات 
115 افت بیشتری خواهد داشت. یکی از دالیل اصلی این شکاف، 
نب��ود مبنا و شاخ��ص برای تقسیم جایگاه های ک��اری است. وقتی 
شاخصی برای اختصاص دادن به جایگاه کاری در بین افراد نباشد 
الزاما سالیق شخص��ی مدیران تصمیم گیرنده خواهد بود. درواقع 
می توان گفت در نبود شاخص کاری الزم –شما بخوانید خأل قانون- 

سالیق افراد جایگزین این مبنا و شاخص خواهد شد.
وقت��ی سالی��ق شخصی مدی��ران اورژان��س مبنای اصل��ی برای 
تصمیم گی��ری می شود به اجبار و بدون شک بی عدالتی هایی پیش 
خواه��د آمد ک��ه همه م��ا را در درازمدت خواه��د آزرد. در اورژانس 
شهرهای مختلف بسیاری از نیروهای توانمند و کارا وجود دارند که 
یا اصال دیده نمی شوند و یا موردتوجه مدیر وقت قرار نمی گیرند؛ و 

این یعنی مرگ انگیزه های کاری در نیروی انسانی یک سازمان.
ت��ا زمانی که سالی��ق مدیران مبن��ای تعیین جایگاه ه��ای کاری 
تکنسین های اورژانس است هیچ امیدی برای ارتقای این سازمان 
نمی ت��وان داشت. چراکه مدیر فعلی عده ای افراد موردنظر خود را 
منص��وب می کند و مدیر بع��دی به راحتی همه این اف��راد را جابجا 
می کن��د. دراین بی��ن ابتدا آنکه نیروهای خ��وب و کارا ممکن است 
دیده نشوند و هیچ گاه در رأس کار نیایند و دوم اینکه نیروهای کارا 
ک��ه جایگ��اه و سوابق ک��اری خوبی دارن��د ممکن اس��ت به راحتی 
جابه جاش��ده و کن��ار گذاشته شوند ک��ه هردوی ای��ن مسئله برای 

ارتقای سازمان اورژانس ضرر و زیان سنگینی خواهد داشت.
اگر برای لزوم طرح رتبه بندی تنها و تنها همین یک دلیل را بیان 
کنیم، الزام این طرح توجیه شده است. البته در گفتگوهایی که با 
مدیری��ت اورژان��س کشور –به ط��ور ویژه دکتر حسن ن��وری ساری- 
داشتیم دالیل دیگری نیز برای لزوم اجرای این طرح آوردند که در 
این مق��ال نمی گنجد و البته از دید شخص��ی نویسنده همین یک 

دلیل برای اثبات لزوم آن کافی است.
دو- نگرانی تکنسین های عملیاتی چیست؟

در پیام های گسترده ای که از جانب تکنسین های سراسر کشور و 
از طری��ق شبکه ه��ای اجتماع��ی ب��ه دس��ت م��ا رسی��ده اس��ت، 
پربسامدتری��ن نگران��ی عنوان ش��ده از جان��ب تکنسین های 115 
عب��ارت بود از: تأثیر این طرح بر روی پرداختی کارانه ها! بیشترین 
نگران��ی کارکن��ان 115 از اجرای این طرح، آزم��ون سراسری آن و 
تأثیر ای��ن آزمون در رتبه بن��دی و تأثیر رتبه اخذش��ده در پرداختی 

کارانه ها می باشد.
در یک کالم و به طور واضح حرف دل بچه های تکنسین این است 
ک��ه چرا پرداختی کاران��ه باید منوط به این ط��رح و آزمون علمی و 
عمل��ی آن باش��د؟ مگر کارکن��ان سای��ر بخش های بالین��ی وزارت 
بهداشت که سال های زیادی است که کارانه دریافت می کنند برای 

دریافت کارانه آزمون داده اند؟
س��ؤاالت فوق تقریب��ا در ذهن تمامی تکنسین ه��ای 115 وجود 
دارد؛ و اص��ال هیچ کدام از تکنسین ها با اج��رای این طرح مخالف 
نیستن��د و بلک��ه موافق ان��د. در م��ورد تم��ام ای��ن نگرانی هایی که 
همکاران داشتند با دکتر حسن نوری ساری به طور ویژه به گفت وگو 
نشستیم. دکتر نوری که به ط��ور مجدانه ای پیگیر این طرح است، 
نگران��ی تکنسین ه��ای عملیات��ی 115 را صرفا از س��ر عدم اطالع 
کاف��ی می دان��د و قول مساعد می دهد که ای��ن نگرانی ها با شروع 
اجرای این طرح به زودی رفع خواهد شد؛ و البته انتقادی که به این 
ط��رح وارد اس��ت ع��دم اطالع رسانی کافی است. سع��ی ما در این 
اس��ت که بتوانیم در یک گفت وگوی تفصیل��ی )از نوع تصویری( به 
موشکاف��ی ای��ن ط��رح بپردازیم و این ک��ار در آین��ده نزدیک انجام 

خواهد شد. )انشاءا...(
سه- نتیجه ای که می توان حاصل کرد:

نتیجه ای که به طور مختصر و مفید از مباحث باال می توان گرفت 
این است که در وهله اول ماهیت طرح رتبه بندی به هیچ وجه منفی 
نیست و این ط��رح درنهایت به نفع تکنسین های عملیاتی خواهد 
ب��ود و مطمئن��ا با اج��رای این طرح درج��ه عدالت ک��اری در 115 
افزای��ش خواهد یافت. اما اتص��ال این طرح به پرداختی کارانه ها و 
تأثی��ر منف��ی آن در میزان دریافتی کارانه، ص��د در صد نه باب میل 
تکنسین های عملیاتی است و نه از اهداف مدیران اورژانس کشور 

است و از همه مهمتر به دور از منطق و عدالت است.
من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست
تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

قرارم��ان ساع��ت 10 صب��ح در مرک��ز پی��ام 
اورژان��س شیراز بود. از صبح که از خواب بیدار 
شدم دلم می خواست ک��س دیگری غیر از من 
برای این مصاحبه می رفت کمی زودتر رسیدم 
است��رس داشتم ک��ه حاال چطور ب��ا زنی حرف 
بزنم که مهم ترین فرد زندگیش را از دست داده 
و ق��رار است به تنهایی به زندگ��ی ادامه دهد و 
فرزن��دش را بزرگ کند. در ای��ن افکار بودم که 
وارد ش��د، درس��ت سروقت، زن��ی سیاه پوش با 

نوزادی در آغوش.
نمی دانست��م بای��د از کجا ش��روع کنم به زنی 
نگاه می کردم که یک بالگرد آهنی بدون اینکه 
چی��زی از عش��ق او و همس��رش بدان��د ب��رای 

همیشه همسفر زندگیش را از او گرفته بود...
شهی��د  همس��ر  قنوات��ی  )اول��دوز(  مری��م 
حمیدرض��ا ج��وادی اس��ت ک��ه در 6 فروردین 
امسال در سانحه سقوط بالگرد اورژانس فارس 
به شه��ادت رسید. خان��م قنوات��ی کارشناسی 
پرستاری دارد و اصالتا خوزستانی است و فعال 
در مرخصی زایمان ب��ه سر می برد. پسر هشت 
ماه��ه اش ،رادوی��ن، در آغوش م��ادرش به من 
لبخن��د می زن��د، می گوید خنده های��ش شبیه 
رضاس��ت، محکم به م��ادرش چسبیده. اولدوز 
ادامه می دهد: قب��ال این طوری نبود و سریع با 
هم��ه اخت می شد و به آغوش همه می رفت اما 
از وقت��ی رض��ا رفت��ه انگ��ار می داند یک��ی را از 
و  دارد...  دادن  دس��ت  از  ت��رس  داده  دس��ت 
لحظ��ه ای از م��ن ج��دا نمی شود. دوب��اره اسم 
پسرش را می پرس��م می گوید: »رادوین، یعنی 
جوانم��رد، رض��ا ای��ن اس��م را انتخ��اب ک��رد و 
آرزوه��ای زی��ادی برایش داشت ام��ا...« مکث 
می کن��د، بغضش را می خورد و ساکت می شود 
گویی ک��ه در خاطرات��ش سیر می کن��د لبخند 
رض��ا  وق��ت  ه��ر  می گوی��د  و  می زن��د  تلخ��ی 
می خواس��ت ب��رود ماموری��ت هوای��ی مخالفت 
می ک��ردم. مخصوص��ا وقت��ی در ساع��ات رو به 
تاریکی به مأموریت می  رفت عصبانی می شدم 
که اآلن که وقت مأموریت هوایی نیست. اما آن 
روز هی��چ نگفتم. زنگ زد و گف��ت دارد می رود 
خن��ج برای یک مورد تیرخوردگی با اینکه شب 

بود و مسیر طوالنی اما هیچ مخالفتی نکردم 
قب��ل از برگش��ت هم 
گفت  گرف��ت  تماس 
ساع��ت 9 ش��ب ب��ه 
شیراز می رسد و من 
از ساع��ت هش��ت و 
نی��م ش��ب ب��ود ک��ه 
دلشوره گرفتم و هر 
تم��اس  او  ب��ا  چ��ه 
نداد،  جواب  گرفتم 
 9 ساع��ت  هن��وز 
صب��ر  ب��ود.  نش��ده 
ک��ردم و بع��د از آن 
ک��ه جواب  ساع��ت 

مرک��ز  ب��ا  ن��داد 

اورژانس تم��اس گرفتم و گفتند اطالع نداریم. 
گفت��م شما لحظه به لحظه ب��ا آن ها در تماسید 
چطور ممکن است که اطالع نداشته باشید اما 
پاسخ درستی ندادن��د تا اینکه تماس گرفتند و 
گفتند ک��ه منزل هستی��د که ما بیایی��م؟ دیگر 
مطمئن شدم اتفاقی افت��اده و رضای من رفته 

بود.
می گ��ذارم  و  نمی کن��م  ش��روع  را  سؤاالت��م 
حرف های��ش را بزن��د و ب��ا خودم فک��ر می کنم 
آدم ها اگ��ر هر روز فکر کنن��د آخرین فرصت را 
برای داشتن یکدیگر دارند زندگی حتما شکل 

دیگری می شود...
آشن��ا  حمیدرض��ا  ب��ا  یک یک پنج:چط��ور 

شدید؟
در بیمارست��ان دنا )شی��راز( همکار بودیم. او 
ع��الوه ب��ر اورژان��س در بیمارست��ان ه��م ک��ار 
می ک��رد. بع��د از ی��ک س��ال آشنای��ی تصمیم 
گرفتی��م ازدواج کنی��م. ب��ا همه مهرب��ان بود و 
هرکس کمکی نی��از داشت می توانست روی او 
حس��اب باز کن��د. در انتخابم شک��ی نداشتم و 
می دانستم تمام عم��ر می توانم روی او حساب 
کنم. م��رداد 1378 که مصادف می شد با نیمه 
شعبان عقد کردی��م و در نیمه شعبان سال بعد 

زندگی مشترکم��ان را شروع کردیم، ما 
پیم��ان  ازدواج  پیم��ان  از  پی��ش 
دوست��ی بستی��م م��ن ن��ه تنه��ا 
همسرم بلکه بهترین دوستم را 

از دست داده ام.
یک یک پنج: ک��دام یک از 
از  حمیدرض��ا  خصوصی��ات 

همه بارزتر بود؟
رض��ا 99% درص��د م��رد 

ایده آل��ی ب��ود آن ی��ک 

درصد هم بر مبنای انسان بودن و ممکن الخطا 
بودنش بود که کم کردم و نگفتم صد در صد، به 
ه��ر کجا که پا می گذاشت سریع با همه دوست 
می ش��د. عالوه بر پدر و مادر خودم و خودش او 
چند پ��در و مادر دیگ��ر هم داشت ک��ه ما واقعا 
آن ها را جزو خانواده ی خودمان می دانستیم و 
رف��ت و آمدهایم��ان با آن ها مث��ل رفت و آمد با 
پدر و مادر خودمان بود. رضا با تمام مشغله اش 

همیشه برای همه وقت داشت.
می کردی��د  فک��ر  هیچ وق��ت  یک یک پنــج: 

این قدر زود برود؟
همیش��ه فکر می کردم من زودتر بمیرم، چند 
سال قب��ل نشست��م وصیت نام��ه نوشتم خیلی 
ناراح��ت ش��د که چ��را بای��د اآلن به م��رگ فکر 
کن��ی، گفت: ببی��ن اولدوز من این ق��در انرژی 
مثب��ت دارم که می توانم همه را زنده نگه دارم. 
تو، پدر و مادرم تمام خانواده ام... اما حاال رفته 
و م��ن نمی دانم چط��ور بدون ان��رژی او باید به 
زندگ��ی ام ادام��ه دهم انگار رس��م روزگار است 
امتح��ان عشق را سخت می گی��رد و یک نفر را 

می برد تا دیگری را در آزمون عشق بسنجد.
یک یک پنــج: با شغ��ل حمیدرض��ا مشکلی 

نداشتید؟
م��ن خ��ودم پرست��ارم و از شغ��ل درمانی 
خوش��م نمی آی��د. بسیار پ��ر استرس و 
خسته کننده است ه��ر وقت خسته 
می ش��دم رض��ا دلداری��م م��ی داد و 
می گفت ما جان انسان ها را نجات 
می دهیم کارم��ان خدایی هست 
نبای��د خست��ه شوی��م ب��ا کارش 
مشکلی نداشتم اما از بالگرد 
و  می ترسم 

با کار در اورژانس هوایی مخالف بودم. هر وقت 
ک��ه مأموری��ت داش��ت خودخوری می ک��ردم تا 
برگردد همیشه سر ای��ن موضوع ناراحت بودم 

اما آن روز چیزی نگفتم.
یک یک پنــج: همچن��ان شغل پرست��اری را 

ادامه می دهید؟
مرخص��ی زایمان��م در حال اتم��ام هست و به 
زودی بای��د ب��ه سر ک��ار برگ��ردم اما ب��ه خاطر 
شرای��ط روح��ی ام مسئولی��ن اورژان��س لطف 
کردن��د و پیشنه��اد دادن��د ک��ه در مرک��ز پی��ام 
اورژانس مشغول به کار شوم و بعد از انجام یک 
س��ری کاره��ای اداری در اورژان��س مشغول به 

کار می شوم.
داش��ت  دوس��ت  همسرت��ان  یک یک پنــج: 

رادوین در آینده چه کاره شود؟
روانشناس، خودش هم خیلی به روانشناسی 
عالقه من��د ب��ود و در ای��ن زمین��ه ب��ه ص��ورت 
حرف��ه ای مطالع��ه می ک��رد و ب��رای هم��ه یک 
مش��اور عالی بود. میگرن داش��ت اما شب ها تا 
دیروقت در ح��ال صحبت کردن با دوستانش و 
مش��اوره دادن و راهنمای��ی ک��ردن آن ها بود و 

شب آخر هم ساعت 4 صبح خوابید.
یک یک پنج: پررنگ تری��ن خاطره زندگیتان 

چه خاطره ای است؟
تمام زندگی من خاطره هست، تمام جاهای 
خان��ه، محل کارم، خیاب��ان، او خودش قسمت 
پررن��گ زندگی من بود، برای��م شعر می گفت و 
م��ن حسرت می خ��ورم چرا آن ه��ا را یادداشت 
نک��ردم و ب��ا از بی��ن رفتن گوش��ی اش و خراب 
شدن گوشی ام شعرهایش را از دست داده ام و 
حاال پررنگ تری��ن خاطره و قشنگ ترین یادگار 

عشقم، پسرم رادوین است.
همک��اران  ب��ا  حرف��ی  اگ��ر  یک یک پنــج: 

حمیدرضا یا مسئولین دارید بفرمایید.
مسئولی��ن در مراسم حض��ور داشتند اما من 
ح��ال مساع��دی نداشت��م و نتوانست��م آن ها را 
ببین��م. از رضا ک��ه گذشت اما ک��اری کنند که 
دیگر چنین اتفاقی نیفت��د و تقاضا دارم مسأله 
شهادت رضا به طور ج��دی پیگیری شود چون 

این موضوع برایم خیلی اهمیت دارد.
و از تمام��ی تکنسین ه��ای اورژانس 
115 در سراس��ر کش��ور و همچنی��ن 
همک��اران بیمارستان دن��ا تشکر ویژه 

می کنم.
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جای خالی پدر...
گفت و گویی صمیمانه با مریم )اولدوز( قنواتی؛ همسر شهید حمیدرضا جوادی
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سردبیر

به گ��زارش خبرنگار یک یک پن��ج، با توجه به 
اینکه فعالیت در اورژانس یک شغل آسیب پذیر 
اس��ت و از ابت��دای امسال در زاه��دان، ساوه و 
خرم آباد تع��دادی از تکنسین های فوریت های 
پزشک��ی به دلی��ل تصادف و ی��ا حادثه در حین 
مأموری��ت دچار ضایعات نخاع��ی، زمینگیر و از 
از  تع��دادی  همچنی��ن  و  شدن��د  افت��اده  ک��ار 
نیروه��ای اورژانس فارس، تهران و بوشهر جان 
خود را در حی��ن مأموریت از دست دادند که از 
طرف��ی ب��ار مال��ی ب��ر خانواده ش��ان تحمی��ل 
می ش��ود از س��وی دیگ��ر ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه 
سرپرست خانواده بودند یک عده هم سرپرست 
خود را از دست دادند، تعدادی از تکنسین های 
فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی پیشنهاد 
تشکی��ل »صن��دوق حمای��ت از آسیب دیدگان 
اورژان��س« را ارائه کردند ب��ه نحوی که اعضای 
آن تمامی پرسن��ل فوریت های پزشکی سراسر 

کشور باشند.

بن��ا بر این پیشنهاد بهتر است اعضای هیئت 
امنای این صن��دوق از کل کشور انتخاب شوند 
با ترجیح اینکه نمایندگانی از تمامی قطب های 
اورژان��س کش��ور ای��ن مسئولی��ت را ب��ر عهده 
بگیرن��د و یک حساب بانکی با س��ه امضا برای 

انجام امور مربوط به این صندوق باز شود.
بای��د اساس نام��ه ای تدوی��ن ش��ود و در ای��ن 
اساس نام��ه تعریف شود که ب��رای کمک به چه 
افرادی می ت��وان از این صندوق برداشت کرد، 
یعن��ی رسیدگ��ی ب��ه خانواده های اف��رادی که 
جان خ��ود را از دس��ت دادند و ی��ا عزیزانی که 
دچار مشکالت حاد جسمانی و از کار افتادگی 
شدند و ی��ا آسیب دیدگانی که دچار نقص عضو 
شدن��د در اولویت ق��رار گیرد نه اف��رادی که به 
استعالج��ی  و  غیر ض��روری  مشک��الت  دلی��ل 
درخواس��ت کمک می کنند و ب��ا مشورت و نظر 
هیئ��ت مدیره ب��ا استناد ب��ه اساس نام��ه برای 

کمک به افراد تصمیم گیری شود.

بدین منظور الزم اس��ت حساب سه امضایی 
ک��ه توسط هیئ��ت امن��ای صن��دوق حمایت از 
تکنسین ه��ای آسیب دیده فوریت های پزشکی 
باز می ش��ود به حسابداری ه��ای سراسر کشور 
معرفی شود و اعض��ای تکنسین های اورژانس 
به حسابداری خود مراجعه و فرم کسر از حقوق 

برای کمک به صندوق را پر کنند.
هنوز برای مبلغ قاب��ل کسر از حقوق پرسنل 
تصمیمی اتخاذ نشده است اما به پیشنهاد این 
گروه و با نظ��ر اکثریت کارکنان اورژانس کشور 
مبلغ ی��ک هزار و یا دو هزار تومان مبلغی است 
که در صورت کسر از حقوق فشاری به کارکنان 
وارد نمی کن��د ام��ا اگ��ر تجمیع ش��ود می تواند 
گره های بزرگ��ی از زندگ��ی تکنسین هایی که 

دچار مشکل شدند را باز کند.
اورژان��س  کارکن��ان  از  نظرخواه��ی  ب��رای 
ارس��ال  ب��ا  و  ک��رد  تهی��ه  لینک��ی  می ت��وان 
پرسش نام��ه ی الکترونیکی نظر اف��راد را جویا 

ش��د مبن��ی ب��ر اینک��ه آی��ا صن��دوق حمایت از 
کارکن��ان اورژان��س تشکیل شود ی��ا خیر و اگر 
تشکیل شود تمای��ل دارند ماهانه چقدر به این 

صندوق کمک کنند. 
در ح��ال حاض��ر 15 ه��زار و 300 نی��رو در 
اورژانس کش��ور فعالیت دارن��د و اگر امسال 3 
ه��زار و 500 نفر استخدام شوند تعداد اعضای 
اورژانس کشور به بیش از 18 هزار نفر می رسد 
و ب��ا احتساب حداقل ماهی یک هزار تومان در 
مجموع ماهانه حداقل 18 میلیون تومان برای 

کمک به این صندوق جمع آوری می شود.
اگ��ر زودتر ای��ن نظرخواه��ی انج��ام شود در 
کوتاهتری��ن زم��ان جلس��ه مرب��وط ب��ه تشکیل 
هیئت امنا یا هیئت مدیره برگزار خواهد شد تا 
رسیدگ��ی به نیروهای آسیب دی��ده اورژانس را 

زودتر آغاز کند.

صندوق حمایت از تکنسین های آسیب دیده تشکیل می شود
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در شماره یازدهم نشریه یک یک پنج گزارشی با عنوان »پا 
ب��ه پ��ای جاده ه��ا« منتش��ر گردید ک��ه در بخ��ش انتهایی آن 
مطلبی انتقادی از اورژانس هوایی همدان آورده شده بود. با 
توجه به پایبندی نشریه یک یک پنج به اصول اخالقی و البته 
حرف��ه ای، پاسخ مرک��ز اورژانس همدان به ش��رح زیر منتشر 

می گردد.
با سالم و احترام

ب��ا عنایت به چ��اپ مطالبی در صفحه 3 شم��اره 11 نشریه 
ی��ک ی��ک پنج ب��ا گست��ره توزیع کش��وری ب��ا تیت��ر »کاپیتان 
سپیدم��وی از درد دل هایش گف��ت« و »اورژانس های هوایی 
هم��دان، نیازمند بررس��ی و دقت بیشتر« مطال��ب ذیل را به 

استحضار می رساند:
یک- مقایسه امکانات رفاهی اورژانس های هوایی لرستان 
و هم��دان در قسم��ت تیم پ��روازی اشتب��اه ب��وده، چراکه بر 
اس��اس ق��رارداد فی مابی��ن این دانشگ��اه و سازم��ان امداد و 
نج��ات جمعی��ت هالل احمر کش��ور تأمین امکان��ات رفاهی، 
مح��ل اسک��ان، ایاب وذهاب و راننده در مح��ل پایگاه، جهت 
تیم پروازی بر عهده جمعیت هالل احمر بوده و این دانشگاه 

صرفا اقدام به خرید خدمت نموده است.
دو- اینک��ه نامب��رده در حی��ن پخت��ن غ��ذا می بایس��ت ب��ه 
مأموری��ت هوای��ی اع��زام گردند نی��ز می بایست ب��ا جمعیت 

هالل احمر و شرکت مربوطه در میان بگذارند.
س��ه- پرداخت های مال��ی این دانشگاه براب��ر مفاد قرارداد 
منعق��ده بالفاصل��ه پ��س از دریاف��ت اعتب��ار از وزارت متبوع 
صورت می پذی��رد، و تا پایان اردیبهشت م��اه جاری مطالبات 
بهم��ن و اسفندم��اه 94 سازم��ان ام��داد و نجات نی��ز تسویه 

خواهد شد.
چه��ار- همچنین ایش��ان و همکارانشان موض��وع دریافت 
هدای��ا از اورژان��س است��ان لرست��ان را مط��رح نموده ان��د که 
بی ارتباط با توصیف آن استان به جایگاهی سرشار از آرامش 
و لذت ه��ای ک��اری نمی باش��د؛ و براب��ر قوانین موج��ود این 
دانشگ��اه مجاز ب��ه خری��د این گونه هدای��ا و تأمی��ن امکانات 
رفاهی برای کارکن��ان سایر ادارات نمی باش��د، چراکه برای 
کارکن��ان ای��ن مجموع��ه نی��ز چنی��ن هدایای��ی خری��داری 

نمی گردد.
پن��ج- این مرک��ز پیگیری حقوق��ی اظهارات ای��ن کاپیتان 
محترم را که علیرغم ذی حق نبودن به دفعات  آن ها را مطرح 
می نماید، برای خود محفوظ می داند. البته الزم به ذکراست 
ک��ه 6 نف��ر کاپیت��ان اعزامی به ای��ن استان فق��ط 3-2 نفر از 

ایشان چنین انتظاراتی دارند. 
دکتر حبیب معصومی

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی همدان

ادامه مطلب از صفحه 1
)ناوگان اورژانس در خدمت زائران امام راحل(

کمیته درمان و امداد و نجات گفت:  بیمارستان های خاتم االنبیا 
)ص(، حض��رت رس��ول )ص(  و شهی��د بهشت��ی ب��ا برپ��ا ک��ردن 
بیمارست��ان صحرای��ی در مح��ل ح��رم ب��ه ارائه مستقی��م خدمات 
درمان��ی می پردازن��د و این ک��ادر درمانی شامل تم��ام متخصصان 
می باش��د و ب��ا رایزنی ه��ای ص��ورت گرفت��ه از سال گذشت��ه واحد 
دندان پزشک��ی دانشگ��اه تهران در داخ��ل بیمارست��ان صحرایی 
مستق��ر شده و خدم��ات دندان پزشک��ی را به صورت رایگ��ان ارائه 
می ده��د. الزم ب��ه ذکر است ک��ه در این چن��د روز دارو و تجهیزات 
درمانگ��اه دارالشفای حضرت امام خمینی )ره( را دانشگاه تهران 
تأمین می کند. ناگفته نماند که خدمات درمانی طبق دستورالعمل 
اورژان��س کشور نه فقط در محل حرم بلکه در تمام مسیر در مراکز 

درمانی دولتی برای زائران رایگان است.
سید رضا معتمدی با عنوان این مطلب که هرسال 100 دستگاه 
آمبوالن��س، اتوب��وس آمبو النس و موتورالنس مراس��م ارتحال امام 
خمین��ی )ره( را پوشش می دهند ادامه داد: آمبوالنس هایی که از 
شهره��ای مختلف ب��ا کاروان ه��ا آمده اند در عوارض��ی تهران � قم 
مستق��ر می شون��د و در ص��ورت وق��وع بح��ران از آن ه��ا استف��اده 
می شود، تعداد این آمبوالنس ها که به عنوان کد پشتیبان از آن ها 

در این مراسم استفاده می شود به 200 دستگاه می رسد.
الزم به ذکر است در بحث درمان در این مراسم اورژانس تهران، 
ه��الل احمر و اورژانس شرک��ت شهر سالم )وابست��ه به شهرداری 

تهران( با یکدیگر همکاری خواهند داشت.

احسان قلیچ خانی||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تکنسین اورژانس 115 قزوین

دیدگاه

رئیس مرکز فوریت های پزشکی جهرم منصوب شد
رضا صحرائی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جهرم، در حکمی وحید سعادتمند را به ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی این شهرستان 

منصوب کرد.
در این حکم با اشاره به اینکه فوریت های پزشکی و رسیدگی به بیماران در لحظات خاص امر خطیری است، ساماندهی نیروهای مراکز اورژانس، ارتقای کیفی 
خدمات و آموزش پرسنل، رعایت نظم و انضباط در شرح وظایف مرکز فوریت ها، تالش در ساماندهی مدیریت بحران و تازه های پزشکی و غیره به عنوان وظایف 

رئیس جدید مرکز فوریت های پزشکی جهرم مورد تأکید قرار گرفته است.
پیش از این محمدرضا خوش رو تصدی مرکز فوریت های پزشکی جهرم را بر عهده داشت.

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

استرس بیسیم در اورژانس پیش بیمارستانی 
120 سال پیش بود که گوگلیمو مارکونی در اتاق زیرشیروانی خانه اش 
توانست ارتباط بیسیم با استفاده از امواج رادیویی که مخترع آن )هرتز( 
به تازگی فوت شده بود برقرار کند و اولین بیسیم به این عنوان پا به عرصه 

وجود گذاشت.
تاریخچ��ه ورود این وسیله به کشور ما مشخص نیست. تا سال 1390 
هجری خورشیدی استفاده از این وسیله تنها در اختیار نهادهای دولتی 
ب��ود و بعدازاین تاری��خ استفاده از آن با دریافت مج��وز از سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی برای همگان آزاد شد. میل به کنار گذاشتن 
این وسیل��ه باوجود پیشرفت ه��ای تکنولوژی در سای��ر وسایل ارتباطی 
نه تنها در اورژانس بلکه در هیچ سازمان دیگری مشاهده نشده است. این 
ام��ر در کشورهای پیشرفته هم اتفاق نیفتاده اس��ت و تنها وسایل دیگر 

توانسته اند در کنار این وسیله به هم افزایی و کارآمدی آن کمک کنند.
در تحقیقات اخیر دریافته اند: استف��اده از دستگاه های دارای امواج 
رادیوی��ی برای کارکنان استفاده کننده ضررهایی را به دنبال دارد مانند 
موتاسیون های سلولی و مشکالت در سلول های زایا. در این بحث ما به 
مشک��الت و استرس ه��ای ایجادش��ده توس��ط ارتباطات بیسی��م برای 

تکنسین های فوریت ها می پردازیم.
الف ( گوش به زنگ بودن

در همه شهرها اولویت فراخوان برای اعالم مأموریت پیج توسط بیسیم 
اس��ت. در برخ��ی پایگاه هایی که مرک��ز ارتباطات شهرست��ان در آن ها 
واقع ش��ده است این ارتباط با زنگ اخبار صورت می گیرد. هرچقدر هم 
ک��ه تکنسین ه��ا مجرب باشن��د و برای اتف��اق افتادن مأموری��ت به خود 
است��رس وارد نکنند اما پیج شدن بازهم تأثیر روانی خود را به آن ها وارد 
می کند. این تأثیر روانی در پایگاه هایی که ارتباط بیسیم ضعیف دارند و 
با تلفن به آن ها اطالع رسانی می شود یا پایگاه هایی که مرکز پیام در خود 
آن ها مستقر است بسیار کمتر است. اعالم مأموریت به هر ترتیب دارای 
استرس است و به سرعت ضربان قلب و سوخت وساز بدن تکنسین ها را 
ب��اال می برد و این اتفاق در هر اعالم مأموریت به جسم و روح تکنسین ها 
ضرباتی وارد می کند. این ضربات با هر بار پیج مرکز برای همه پایگاه ها 

اتفاق می افتد.
ب( کاهش فعالیت و ورزش کارکنان پایگاه

اینکه باید مدام کارکنان حین شیفت حواسشان به صدای پیج بیسیم 
باشد و در کمترین زمان به مأموریت اعزام شوند اجازه فعالیت را از آن ها 
می گی��رد یا آنکه محدودیت ایجاد می کند. این ازجمله دالیلی است که 
فعالیت ه��ای ورزش��ی را در پایگاه ه��ای اورژان��س مح��دود می کن��د و 
تکنسین ه��ا حتی برای فعالیت پیاده روی کوتاه هم نمی توانند از پایگاه 
فاصل��ه بگیرند. فرآیند نوبتی کردن ه��م این مشکل را به طور کامل حل 

نمی کند.
ج( تأثیر بر استراحت و خواب

گوش به زن��گ بیسی��م ب��ودن حت��ی در زمان خ��واب باع��ث می شود 
تکنسین ها نتوانند در زمان خواب خستگی کامل خود را از تن به درکنند 
نرسیدن به مراحل خواب عمیق و مفید باعث می شود باوجود ساعت های 
طوالن��ی خواب بازهم کارکنان اورژانس حین شیفت کسل و خواب آلود 
باشن��د. این شرایط در استان هایی ک��ه در طول شبانه روز از پیج بیسیم 

به عنوان سیستم فراخوان استفاده می کنند حادتر است.
د( کاهش تمرکز در انجام فعالیت های ذهنی

کارکنان پایگ��اه در زمان مطالعه و انجام فعالیت ه��ای دیگر در داخل 
پایگاه حتی تماشای تلویزیون هم مجبور به گوش به زنگ بودن هستند و 
این باع��ث می شود نتوانن��د در انجام فعالیت های مزب��ور تمرکز داشته 

باشند.
راه حل

استان قم برای این مشکل راه حل خوبی اندیشیده است. دستگاهی 
ک��ه در زمان اع��الم 1041 اپرات��ور مرکز با فشردن یک دکم��ه به پایگاه 
خبررسان��ی می کند و بیسیم در مقصد زنگ می خورد. این سیستم این 
مشک��الت را به خوب��ی در شهرست��ان قم برط��رف کرده اس��ت اما برای 
استان های پهناور و دارای نقاط کور این مشکل را نمی تواند به خوبی حل 
کند از سوی دیگر این سیستم تنها می تواند کارکنان را در داخل پایگاه 

پیج کند.
پیشنهاد

پیشنهاد می شود برای حل این مشکل از سیستم تلفن همراه استفاده 
شود. در مدل پیشنهادی برای هرکدام از پایگاه ها یک سیم کارت و یک 
گوشی تهی��ه خواهد شد. در مرکز پیام ه��م سیستمی طراحی و نصب 
می شود که با شماره گیری اع��داد 2 رقمی به سرعت به این خط تماس 
برقرار شود. به صدا درآمدن صدای گوشی به مثابه اعالم مأموریت از مرکز 
پیام است و بالفاصله تکنسین ها آماده و در بیسیم به اپراتور اعالم 1010 
بودن می کنند و با دریافت مأموریت به محل اعزام می شوند. این سیستم 
باعث می شود عالوه بر حل مشک��الت گوش به زنگ بودن دائم همیشه 
ی��ک تلفن همراه در آمبوالنس وجود داشته باشد؛ و تکنسین ها از بردن 
گوش��ی و خطر سرقت آن ایمن شوند. از سوی��ی اپراتور هم برای تماس 
گرفت��ن ب��ا هر پایگ��اه و ک��د و هرک��دام از تکنسین ه��ا نیاز ب��ه گشتن و 
شماره گی��ری نیست و ای��ن کار سرعت اعالم مأموری��ت و سایر نیازهای 
ارتباط��ی را افزایش می دهد. همچنین این اطمینان وج��ود دارد که با 
اولی��ن اعالم تکنسین ها پیام را دریافت کرده اند. با این پیشنهاد بیسیم 
کماک��ان در این سیستم در متن ارتباطات ق��رار دارد اما با این تغییر که 

معایب آن و استرس هایی که ایجاد می کند حذف شده است.

پاسخ مرکز اورژانس همدان نسبت به گزارش چاپ شده در شماره 
قبلی نشریه یک یک پنج

ادامه مطلب از صفحه 1
 رسیدن به هر دو بخش قدری سخت است و 
صدای ق��اری باید یک صدای استراحت کرده 
و سرحال باشد ام��ا وجود شیفت های موظفی 
شبانه روزی در اورژانس و مأموریت های شبانه 
بر صدای ما تاثیرگذار است و بخشی از کیفیت 

کار اینگونه افت پیدا می کند.
قاری برتر کش��ور در مسابقات بین المللی با 
بیان اینک��ه سعی می کن��م برنامه ریزی داشته 
باشم تا ب��ه اهدافم برسم اظهار داشت: زمانی 
که در مسابق��ات بین المللی به عنوان نماینده 
جمه��وری اسالمی ایران حض��ور پیدا می کنم 
بای��د با تمرین��ات خوب و آمادگ��ی الزم حضور 
داشته باشم و این موضوع حساسیت بیشتری 

می طلبد.
ول��ی زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر در 
اورژان��س فرودگاه ارومیه خدمت می کند بیان 
ک��رد: پایگ��اه مح��ل خدمت��م در گذشت��ه یک 
کانک��س بود و محیط تمری��ن نداشتم و زمانی 
ک��ه الزم بود ب��رای مسابقات سراس��ری آماده 

شوم در آمبوالنس تمرین می کردم.
از هنگام��ی که حام��د ول��ی زاده وارد عرصه 
کالسیک قرآنی شد سال ه��ای تلخ و شیرینی 
سپ��ری گشت اما او همواره در این مسیر ثابت 
ق��دم بود و ت��ا جایی که می توانس��ت در بیشتر 
جلسات قرآنی ارومی��ه شرکت می کرد و حتی 
در شهره��ای دیگ��ر ه��م ب��ه دنب��ال آموخت��ن 
نکته های آموزشی ب��ود زیرا همواره این هدف 
را در ذه��ن خود متصور داشت ک��ه روزی باید 

بهترین قاری جه��ان شود و یاد خدا با شنیدن 
تالوت هایش در دل مردم زنده شود.

به گفته ول��ی زاده در راه کسب هر موفقیتی 
بی شک وجود خانه ای با محیطی آرام و فضای 
خانوادگ��ی گرم سب��ب دلگرم��ی و نشاط فرد 
خواهد ب��ود. او می گوید خ��دا را شاکرم که در 
خان��واده ای ب��ه دنی��ا آم��ده ام که از ه��ر لحاظ 
ب��رای  را  ای��ده آل  شرای��ط  و  ک��رده  حمایت��م 

پیشرفت��م فراه��م کرده اند. پدر و م��ادر عزیزم 
هم��واره در تم��ام مراح��ل زندگ��ی پشتوان��ه و 
حامی من بودند تا این موفقیت حاصل شود به 
ویژه برادر بزرگوارم استاد حاج بابک ولی زاده 
که در این سال ها هر آنچه توانست برایم انجام 
داد و همیشه برایم در جایگاهی باالتر از برادر 
بوده و بیشترین حمایت ممکن را از من داشته 

است.

به اعتقاد حامد ول��ی زاده عمل به دستورات 
قرآن یکی از مهم تری��ن نتایج فهم قرآن است، 
هم اکن��ون دنی��ای استکبار ب��ا تخریب اسالم و 
فعالیت های قرآنی ایرانیان سعی در گسترش 
ایران هراسی در جهان دارند و به جهانیان القا 
می کنن��د ک��ه ایرانی��ان توانایی حف��ظ قرآن را 
ندارند یا اینکه ق��رآن آنها قرآنی متفاوت است 
بنابرای��ن اگ��ر قاری��ان م��ا بتوانن��د در تمام��ی 
عرصه ه��ای قرآن��ی بدرخشن��د و ب��ا توج��ه به 
مفاهیم کالم وحی، قرآن بخوانند و آن را حفظ 
کنند و از همه مهم ت��ر به دستورات قرآن عمل 
کنن��د می توانن��د توطئ��ه دشمن��ان اس��الم را 
خنث��ی ساخت��ه و آث��ار مثب��ت آن را در جه��ان 

تجلی بخشند.
ای��ن ق��اری بین الملل��ی ای��ران اسالم��ی به 
تشری��ح برنامه ه��ای خود در آین��ده پرداخت و 
عن��وان کرد: در ح��ال حاضر مجم��ع قاریان و 
حافظان قرآن ارومیه فعالیت خود را به صورت 
ج��دی آغاز کرده و از زمان��ی که این فعالیت ها 
شکل جدی ت��ری به خود گرفت��ه است به طور 
کلی فض��ا دگرگ��ون ش��ده و نشان دهنده این 
دگرگونی هم چیزی ج��ز کسب رتبه های برتر 
مسابقات مختلف قرآن کریم توسط نمایندگان 

آذربایجان غربی نیست.
ج��ذب جوان��ان ب��ه فعالیت ه��ای قرآن��ی در 
ارومی��ه و آذربایج��ان غربی گست��رش فراوانی 
یافت��ه اس��ت و دلیل ای��ن رشد نی��ز در فعالیت 
دامنه داری که اساتید این استان آغاز کرده اند 

خالصه می شود.

برای آمادگی مس�ابقات سراسری در 
آمبوالنس تمرین می کردم!
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اورژانس 115 و مسابقه اولترا ماراتن کویر لوت

ب��ه گ��زارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کرمان، ای��ن مرکز پوشش درمانی و امدادی مسابقات دو اولترا ماراتن کویر لوت شهداد 
کرمان را برعهده داشت.

اورژان��س 115 ب��ا 6 پرستار و تکنیسین فوریت های پزشکی و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس در طول م��دت این مسابقه به دوندگان و دست اندکاران برگزاری 
این مسابقه خدمات درمانی ارائه داد.

مسابقه اولترا ماراتن کویر لوت ایران از 13 تا 20 اردیبهشت ماه 95 با حضور 35 دونده از کشورهای ایتالیا، انگلیس، آمریکا، مراکش، چین، آلمان، فیلیپین، 
لبنان، کانادا، استرالیا و ایران در کویر لوت شهداد کرمان برگزار شد.

شروع یک سفر بی خطر
نزدیک ب��ه نیمه ه��ای شب بود 
که به سنندج رسیدیم. مسیرمان 
تا کرمانشاه هوایی بود و ازآنجا تا 
سنن��دج زمین��ی. تاریکی طوری 
دورم��ان را گرفت��ه ب��ود ک��ه هیچ 
اطرافم��ان  بهش��ت  از  خب��ری 

نداشتی��م. اولین نکته ای ک��ه باعث شد متوجه 
شوی��م اینجا کردستان است و ب��ا دیگر مناطق 
ای��ران متفاوت، زمانی بود ک��ه تشنه شدیم! به 
مسئول روابط عموم��ی اورژانس کردستان که 
ب��ه استقبال تیم خبری یک یک پنج آمده بود – 
محمد رئ��وف رضایی عزیز- گفتم که تشنه ایم، 
عبارت��ی به کردی گفت ک��ه من متوجه نشدم و 
راننده ص��د متر جلوتر در تاریک��ی کوهستانی 
جاده زد روی ترمز. ب��ا نهایت تعجب دیدیم که 
کن��ار پایم��ان چشم��ه ای س��رد و زالل در حال 
جوشش است. آنجا بود که متوجه شدیم اینجا 
کردست��ان اس��ت و مردمان این دی��ار وقتی در 
مسی��ر حرکتشان تشن��ه می شون��د آب معدنی 
ت��ا  نمی خورن��د  نگه دارن��ده  م��واد  از  سرش��ار 
ناکجاآبادش��ان سرطانی ش��ود! مردمان کرد از 

قلب پرخ��روش سرزمینش��ان آب می نوشن��د.
برنام��ه سفرم��ان را مث��ل همیشه ب��ه دو روز 
ب��ا  دی��داری  اول  روز  تقسی��م کردی��م.  ک��اری 
همکاران ستادی و مدیریتی اورژانس استان و 
روز دوم نی��ز بازدید میدانی از بچه های خوب و 
ک��ار  ابت��دای  هم��ان  از  عملیات��ی.  پران��رژی 
انعک��اس  ب��رای  ای��ن دو روز  می دانست��م ک��ه 
توانمندی ه��ای کردستان کافی نیست، اما چه 
می ت��وان ک��رد که وق��ت و زم��ان م��ا کوتاه تر از 

بلن��دای اورژان��س کردست��ان ب��ود.
سک��ان دار اورژان��س کردست��ان

دکت��ر سع��دا... اسماعیلی سک��ان اورژانس 
کردست��ان را از آذرم��اه 93 در دس��ت گرفته  و 
به رغم ارتباط��ات مثبتی که ب��ا معاونت درمان 
دانشگاهش��ان داشت��ه، توانست��ه است مدیری 
پایگ��اه   43 کردست��ان  باش��د.  تحول آفری��ن 
اورژان��س و تقریب��ا 60 آمبوالنس فعال دارد که 
البته ب��ه گفته دکتر اسماعیلی هن��وز از برنامه 
پنجم توسعه پایگاه های معوق دارد که نیازمند 
ب��رای راه ان��دازی آن هاس��ت. رئی��س  اعتب��ار 
متبس��م و کم صحب��ت اورژان��س کردستان در 
گفتگوی��ش چی��زی از روحی��ات شخص��ی اش 
عنوان نکرد اما از نیروهای ستادی شنیدیم که 
ایشان اهل قل��م هستند و چندین عنوان کتاب 
درزمین��ه ه��ای فرهنگ��ی و نق��د ادب��ی تألیف 
کرده ان��د. این مورد را هم بای��د اضافه کنیم به 
هزاران پتانسیلی که در مدیران و تکنسین های 

اورژان��س سراس��ر کش��ور موج��ود اس��ت.
یک��ی از کاره��ای خالقانه این مدی��ر توانمند 
تعبی��ه یک ک��د VIP برای مواق��ع خاص جهت 
شخصیت ه��ا بود. که البته ای��ن کار در افزایش 
وجه��ه عمومی اورژانس در جامع��ه بسیار مؤثر 

اس��ت. 
دکتر اسماعیلی از تجربه یک آتش سوزی در 
کوه های آبیدر در سالیان گذشته سخن گفت و 
اینکه دسترسی شان به محیط های سخت گذر 
مق��دور نبوده است. باید اضافه کنم که سنندج 
زیبا در کوهپایه های کوهستان آبیدر واقع شده 
اس��ت و اصال آبیدر را نم��اد سنندج می دانند و 
ل��ذا خدمات رسان��ی اورژان��س به ای��ن محیط 
خری��د  از  ایش��ان  اس��ت.  حیات��ی  و  ض��روری 
موتورالن��س چهارچ��رخ مخص��وص کوهستان 
سخ��ن گف��ت و اینک��ه ب��ا خری��د ای��ن دستگاه 
خیالمان از بحران های احتمالی راحت است.

درد دل رئیس!
در  کردس����ت��ان  اورژان����س  سک��ان دار 
تمام کارهای مثبتی که انجام داده بود یک درد 
دل داش��ت و آن اینک��ه  ای ک��اش حمایت های 
اورژان��س کشور در تخصیص اعتب��ارات بیشتر 
شود. به ظاهر بسیاری از خدمات مثبتی که در 
اورژان��س کردستان انجام شده بود از اعتبارات 
دانشگاه عل��وم پزشکی کردست��ان تأمین شده 
بود که البته این هنر یک مدیر است که از تمام 
ظرفیت ه��ای ارتباط��ی خود در جه��ت ارتقای 

سیست��م استف��اده کن��د.
یک معاون درمان فوق العاده

از دفت��ر معاون��ت درم��ان دانشگ��اه تم��اس 
گرفتن��د ک��ه ق��رار گفتگ��و ب��ا دکت��ر قص��ری 
هماهنگ ش��ده است. در بیشتر سفرنامه هایی 
ک��ه رفت��ه بودی��م سعی م��ی کردیم ک��ه مزاحم 
معاونی��ن درمان نشوی��م. لذا با اک��راه رهسپار 
دفتر معاون درمان شدیم. اما برعکس تصور ما 
مع��اون درم��ان کردستان عاقله م��ردی بود که 
توجه��ش به اورژان��س 115 زبانزد خاص و عام 
بود و بلکه در مواردی عامل حسادت واحدهای 

دیگ��ر دانشگ��اه!
دکت��ر قص��ری ک��ه ش��روع ب��ه صحب��ت کرد 
ته لهج��ه کردی اش ب��ه دلمان نشس��ت. تسلط 
کام��ل او ب��ر جزئی��ات اورژان��س 115 برایمان 
عجی��ب ب��ود. واقعا تعجب ک��رده بودیم که یک 

مع��اون درمان با آن همه مشغله بیمارستانی، تا 
ای��ن حد بر جزئی��ات 115 واقف اس��ت. تعداد 
دقی��ق پایگاه ه��ا، تعداد دقی��ق آمبوالنس های 
فع��ال، تع��داد دقی��ق نی��روی انسان��ی و حتی 
نی��ز  را  اسپرینت��ر  کده��ای  فن��ی  جزئی��ات 
می دانست. حقیقتا لذت بردیم از گفتگویی که 

ب��ا ای��ن مع��اون درم��ان استثنای��ی داشتی��م. 
هم��ه همکاران اورژانس سنندج از او تقدیر و 
تشک��ر داشتن��د و خ��ود را وام��دار محبت های 
مدیریت��ی ایشان می دانستن��د. از دکتر قصری 
به طور کام��ال غیررسمی س��ؤال کردیم که چرا 
شم��ا با لباس فرم اورژانس 115 به بازدیدهای 
پاس��خ  در  ایش��ان  و  می روی��د؟!  بیمارستان��ی 
اظه��ار داشت: وقتی لباس ف��رم 115 را به تن 
می کن��م احساس این را دارم ک��ه اولین نجات 
گ��ری هست��م ک��ه ب��ر بالی��ن بیم��ار می رس��م، 
احساس دوست��ی و همکاری ب��ا تکنسین های 
صفح��ه  اینک��ه  جالب ت��ر  و  رادارم.  اورژان��س 
موبایلش را روشن کرد و پس زمینه موبایلش را 
که عکس پسر هفت ساله اش بالباس فرم 115 
ب��ود را نشانم��ان داد. احترام��ی ک��ه این مدیر 
موفق ب��رای لب��اس ف��رم 115 و تکنسین های 

اورژان��س قائ��ل ب��ود ستودن��ی اس��ت    .
 دکت��ر قصری در پایان ای��ن گفتگوی جذاب 
جمل��ه ای را بر زبان آورد که به عقیده بنده رمز 
موفقیت��ش در این سمت حساس ب��ود، ایشان 
گف��ت: از زمان��ی ک��ه حائل ه��ای می��ان م��ا و 
تکنسین ه��ا فروریخت��ه است زم��ان رسیدن بر 
خدم��ات  کیفی��ت  و  کاه��ش  بیم��ار  بالی��ن 
افزایش یافت��ه اس��ت... و من  بع��د از این جمله 
اندیشی��دم که مگر یک مدیر موفق در اورژانس 
چ��ه دستاوردی باالت��ر از ای��ن می تواند داشته 

باش��د   ؟

دو پدی��ده عجی��ب در پایگ��اه چه��ارم شهری 
سنندج

باوجودآنکه سخت بود و دلمان نمی خواست، 
ام��ا از دکتر قصری عزی��ز خداحافظی کردیم و 
به سمت پایگاه چه��ارم شهری سنندج رفتیم. 
آقا مصطفی فرام��رزی که معاون فنی اورژانس 
است��ان و رئی��س 115 سنن��دج ب��ود و همگان 
اذع��ان داشتن��د ک��ه اورژان��س روی انگش��ت 
کوچک��ش می چرخ��د و اگ��ر ی��ک روز نباش��د 

اورژان��س سنندج تعطیل است نیز 
ما را همراهی و راهنمایی می کرد. 
پایگ��اه  عزی��ز  فرام��رزی  به اتف��اق 
چه��ارم شهری که نقلی��ه اورژانس 
115 نیز در آن مستقر بود را سری 
زدی��م. در پایگ��اه چه��ارم شه��ری 
سنندج با دو پدیده روبرو شدیم که 
ب��االی  پتانسیل ه��ای  ب��ه  بازه��م  باع��ث ش��د 

اورژان��س کردست��ان ایم��ان بیاوری��م. 
آق��ای زانی��ار فتحی مسئ��ول تعمی��رات فنی 
و  فن��ی  مسائ��ل  در  اعجوب��ه ای  اسپرینتره��ا، 
مکانیک��ی بود ک��ه حقیقتا نظی��رش را در هیچ 
مرک��زی ندی��ده بودی��م. تخصص��ش تعمیرات 
ECU  آمبوالنس ه��ای اسپرینتر بود. کاری که 
در کل اورژانس کشور تعداد انگشت شماری از 
فن��ی  م��رد  ی��ک  دی��دن  برمی آین��د.  آن  پ��س 
همه ک��اره ک��ه در نقلی��ه اورژان��س کردست��ان 

مشغ��ول ب��ود م��ا را ب��ه وج��د آورد.
پدی��ده دوم��ی ک��ه در پایگاه چه��ارم شهری 
سنن��دج دیدیم، آقای نگهداری بود. تکنسینی 
قهرم��ان  ک��ه  پران��رژی  و  استی��ل  خ��وش 
پاورلیفتینگ و پرورش اندام بود. باوجودی که 
در شیفت بود و لباس فرم بر تن داشت و آماده 
تمری��ن  از  دس��ت  ام��ا  مأموری��ت،  ب��ه  اع��زام 
بر نمی داش��ت. جل��وی چشمانم��ان وزنه 185 
کیلوگرم��ی را ب��ر بلن��دای سین��ه ب��رد و م��ا در 
دلمان افتخار کردیم که یک اورژانسی هستیم. 

یک پدیده دیگر در اورژانس کردستان
پدیده دیگر اورژانس کردستان که نتوانستیم 
از ذک��ر خیرش دست بکشی��م، استاد صلواتی 
ب��ود. رض��ا صلوات��ی خوانن��ده سنت��ی ک��رد و 
فارس��ی زب��ان را در بیشت��ر شهره��ای است��ان 
کردستان م��ی شناسند. در شم��اره پنجم یک 
ی��ک پنج گفتگویی با ایش��ان انجام داده بودیم 
که این گفتگو به ص��ورت حضوری و در تهران – 
26 شهری��ور 94 همای��ش چهلمی��ن سالگ��رد 
اورژانس پی��ش بیمارستان��ی- انجام شده بود. 
دی��دار مج��دد م��ا ب��ا است��اد صلوات��ی ی��ادآور 
خاط��رات خوب��ی ب��ود. اف��رادی نظی��ر استاد 
صلوات��ی را که می بینم به ای��ن فکر می روم که 
بع��د از سازم��ان شدن هم��ه ن��وع پتانسیلی در 
سیست��م داریم و این نقطه ای ب��رای امیدواری 

اس��ت  . 
روز اول سفرنام��ه ب��ا دستاورده��ای خ��وب و 
باورنکردن��ی ب��ه پای��ان رسی��د. و داست��ان م��ا 
همچن��ان در روز دوم سفرنام��ه ج��اری اس��ت. 
داست��ان ه��ای روز دوم را در صفحه بعد دنبال 

کنی��د  .

هوم��ن قص��ری، معاونت درم��ان دانشگ��اه عل��وم پزشکی 
کردستان، در گفت و گو ب��ا خبرنگار یک یک پنج از بازسازی و 
بازیابی تریاژ اورژان��س بیمارستانی کردستان در سال جاری 
خبرداد و گفت: راه اندازی بیمارستان های جدید با امکانات 
و تجهی��زات کام��ل و به روز در این است��ان در دستور کار قرار 

دارد.
وی ب��ا بیان اینکه راه ان��دازی و گست��رش اورژانس زنان از 
دیگ��ر برنامه ه��ای معاون��ت درم��ان دانشگ��اه عل��وم پزشکی 
کردست��ان است اف��زود: این استان در کاه��ش سزارین رتبه 

برت��ر کش��ور را ب��ه خ��ود اختص��اص داده اس��ت.
معاون درمان دانشگ��اه علوم پزشکی کردستان با اشاره به 
اینک��ه مرکز اورژانس این است��ان 43 پایگاه دارد خاطرنشان 
کرد: سال گذشته 6 پایگاه در است��ان کردستان افتتاح شد.

قصری ب��ا تأکید بر اهمیت بازرس��ی و بازدید از پایگاه های 
اورژان��س است��ان بیان ک��رد: به عن��وان یک فرد ع��ادی و به 
ص��ورت کاذب تقاضای کمک می کردم ت��ا نیروهای اورژانس 
را ارزیاب��ی کن��م و در ط��ول سال چندی��ن ب��ار از پایگاه های 
استان بازدید میدانی انجام و عالوه بر آمبوالنس و تجهیزات، 

ک��ار عملیات��ی نی��ز بررس��ی ش��د.
وی ک��ه کتاب قانون و پزشک��ی را نوشته است و در راستای 
تکمی��ل مباح��ث ای��ن کتاب ب��ه پیشنه��اد دکت��ر صابری نیا، 
رئیس اورژانس کش��ور، مباحث قانونی این بخش را پیگیری 
می کند، در این خصوص می گوید: مرکز اورژانس کردستان 
ب��ا همکاری اورژانس کشور در حال آماده سازی پروژه مربوط 
ب��ه قوانین حمایت از تکنسین های اورژانس است تا در قالب 

ی��ک الیح��ه ب��ه مجل��س ارائ��ه ش��ود.
معاون درم��ان دانشگاه علوم پزشک��ی کردستان رسیدگی 
ب��ه مسائل و مشکالت نیروهای خ��ود را بسیار مهم می داند و 
معتق��د است مدیران باید خ��ود را در جایگاه تکنسین ها قرار 

دهن��د ت��ا بتوانن��د مشک��الت آنه��ا را درک کنن��د.

سع��دا... اسماعیل��ی، رئی��س اورژانس کردست��ان، دوره 
و  ح��وادث  مدیری��ت  مرک��ز  ارتق��اء  دوره  را  خ��ود  ک��اری 
فوریت ه��ای پزشکی استان کردستان خواند و ادامه داد: از 
اواخ��ر سال 93 ک��ه کار خود را در اورژان��س کردستان آغاز 
ک��رده ام با راهکارهایی که با بررس��ی و تحقیق ارائه داده و 
اج��را کردیم هر چه��ار واحد اورژان��س پی��ش بیمارستانی، 
هدای��ت  ست��اد  و  بح��ران  بیمارستانی،مدیری��ت  اورژان��س 

پیشرفت ه��ای چشمگی��ری ک��رده اس��ت.
وی ب��ا اشاره ب��ه نق��ش معاونت درم��ان در ای��ن پیشرفت 
گفت: راه ان��دازی 11 پایگاه از برنامه چهارم و پنجم توسعه 
ب��ه تعویق افتاده ب��ود که با پیگیری و ت��الش شبانه روزی در 
س��ال گذشت��ه 6 پایگاه به به��ره  برداری رسی��ده و 5 پایگاه 

باقیمانده در سال ج��اری در برنامه راه اندازی قرار دارن��د.
رئی��س اورژان��س کردستان اف��زود: نیروه��ای پایگاه های 
جدی��د را ب��ا نیروه��ای طرح��ی و پی��ام آور تأمی��ن ک��رده و 
امیدواری��م از طری��ق نیروهای شرکت��ی و واگذاری به بخش 

خصوص��ی بتوانی��م ای��ن مشک��ل را ح��ل کنی��م.
اسماعیل��ی ک��ه از کمب��ود 150 نی��رو طب��ق دستورالعمل 
اورژان��س کش��ور در ای��ن مرکز خب��ر داد، گف��ت: اگر طبق 
استاندارده��ا بسنجی��م ما در واق��ع با کمب��ود 250 نیرو در 

اورژان��س کردست��ان روب��ه رو هستی��م.
وی ب��ه کاربردی نبودن دروس در دانشگاه ها اشاره کرد و 
ادام��ه داد: م��ا سع��ی کردی��م آم��وزش را علمی کنی��م و با 
تشکی��ل کمیت��ه آم��وزش و استف��اده از متخصصی��ن ط��ب 
اورژان��س در بحث آموزش این فک��ر را عملی کردیم و عالوه 
از سای��ر متخصصی��ن در  اورژان��س  ب��ر متخصصی��ن ط��ب 

آموزش ه��ای مرتب��ط استف��اده کردی��م.
رئی��س اورژان��س کردست��ان همچنی��ن از متمرک��ز شدن 
مرک��ز پی��ام ای��ن است��ان در سال ج��اری خب��ر داد و حذف 
اعزام ه��ای بیمارستانی را از دیگ��ر دستاوردهای این مرکز 

عن��وان ک��رد.

اورژانــــــس  تریــاژ 
بیمارســـــــتانی در 
بازسازی  کردستان 

می شود

کردستان  اورژانس 
در مسیر پیشرفت

 کردستان... بهشت ایران
گزارشی از توانمندی های عجیب و باورنکردنی در سفر به اورژانس کردستان

سف����رن�ام���ه یک یک پنج 
قسمت هفتم – کردستان

ب��ه  از ی��ک ی��ک پن��ج  در هفتمی��ن سفرنام��ه 
کردست��ان؛ بهشت ای��ران؛ سفرکردی��م. مردمان 
ک��رد، مردم��ی عمی��ق و با اصال��ت و پ��ای بند به 
فرهن��گ های مذهب��ی و بومی خوی��ش هستند. 
ای��ن را در اولی��ن برخوردهایی که ب��ا آنان داشته 
باش��ی خواه��ی فهمی��د. مردمان��ی غی��ور که در 
جغرافیای��ی سخ��ت ام��ا شگف��ت انگی��ز و دست 

نخورده روحیه ای لطیف و زیبا پیدا کرده اند.  
در سراس��ر کردست��ان آنچه بی��ش از هر چیز به 
چشم��ت می آید طبیعتی بکر و زیباست و صد در 
صد این طبیعت بر مردمان آن اثرگذاری مستقیم 
داشته است. کردستان منطقه ایست که توصیف 
آن جز با دیدن و لمس کردن ممکن نیست. باید 

پ��ای در این سرزمین بهش��ت آئین گذاشت و از 
نزدی��ک و با تمام وج��ود زیبایی ها و اوصاف آن را 

لمس کرد.

رئیس مرکز مدیریت خوادث 
و فوری��ت ه��ای پزشک��ی:

معاونت درم��ان دانشگاه علوم 
پزشکی کردستان:



صفحه    5
شماره دوازدهم | خرداد ماه 1395  
MAY 2016

قرارمان پنج صبح به سمت اورامان
به آقای رضای��ی –روابط عمومی اورژانس 
کردست��ان- گفتیم ک��ه در روز دوم سفرنامه 
یک پایگاه خوب را دیدن کنیم. رئوف عزیز 
گفت: پایگاه خوب یعنی چه؟ گفتم: خوب 
یعنی دورترین و مهجورترین پایگاهی که در 
ک��ل استان داری��د! ب��رای کار خب��ر پایگاه 
خ��وب یعنی این! رئوف فکری کرد و گفت: 
اورام��ان... از این اسم خیل��ی خوشم آمد! 
ابتدا ذهنم رفت به سمت اورازان- روستای 
پ��دری جالل آل احم��د که نام یک��ی از آثار 
مشه��ور اوس��ت- حت��ی چن��د بار ه��م بین 
دوست��ان اورامان را اورازان تلفظ کردیم که 
باع��ث شادی جمع شد! اما به هرحال حس 

خوبی به این بازدید داشتیم.
قرارم��ان را برای ساعت پنج صبح تنظیم 
کردی��م، البت��ه ش��ب قبلش ح��دود ساعت 
دوازده به سوئیت عل��وم پزشکی رسیدیم و 
حوال��ی ساع��ت دونیمه شب مج��ال خواب 
پی��دا کردیم. برنامه این ب��ود که با خودروی 
مدیریت و به اتفاق آقایان رضایی و اسفندمز 
ای��ن بازدید را انجام دهی��م. ساعت حوالی 
پن��ج و نی��م صبح ب��ود که از سنن��دج خارج 
شدی��م و در مسیر ج��اده مری��وان افتادیم. 
اورام��ان ت��ا سنن��دج 120 کیلومت��ر بیشتر 

فاصله ن��دارد، فاصله ای به ان��دازه تهران تا 
ق��م؛ ام��ا ای��ن فاصله را ب��ه دلی��ل پیچ های 
خطرن��اک و سخ��ت گ��ذر در س��ه ت��ا چهار 

ساعت می شود طی کرد.
در مسیری که به سمت اورامان می رفتیم 
از شدت پیچ های تند و خطرناک چند جای 
مسیر حالت تهوع پیدا کردیم و زدیم کنار تا 
نفسی بکشیم. تصور اینکه همکاران پایگاه 
اورژان��س اورامان برای انتق��ال هر مصدوم 
ک��ل این مسیر را باید طی کنند واقعا تنم را 
لرزاند. کابین عق��ب آمبوالنس و تکان های 
شدید و مصدوم بدحال در حال مرگ و این 
پیچ ه��ای تند و خطرناک... ب��ه همه این ها 
برف و یخبندان زمست��ان را هم باید اضافه 

کرد! که دیگر می شود قوز باال قوز!
مأموریت های غیرممکن!

تصور چنین مأموریت هایی برای ما تقریبا 
غیرممک��ن اس��ت؛ اگ��ر بن��ده یک��ی از این 
مأموریت های عادی پایگاه اورامان را انجام 
دهم هم��ان ساع��ت دونیمه ش��ب گزارش 
مبسوطی به انضمام چندین عکس خویش 
انداز! تهیه می کنم و می فرستم برای کانال 
ی��ک یک پنج و اگر ادمی��ن بیچاره فراموش 
ک��رد در کان��ال ق��رار دهد فردای��ش تماس 
تلفن��ی می گی��رم و شاکی می ش��وم که چرا 

مأموریت غیرممکن��ی که ما انجام دادیم در 
کان��ال  یک یک پنج منعکس نشد؟! فردای 
روز اداری آن مأموریت هم نامه ای به معاون 
فن��ی اورژانس می زنم ت��ا از رئیس دانشگاه 

برایم نامه تشویقی بگیرد!
اینج��ا در اورام��ان و در نقط��ه صفر مرزی 
داست��ان  غیرممک��ن  مأموریت ه��ای 
توق��ع  اینک��ه  ب��دون  اس��ت.  هرروزه ش��ان 
تشویق��ی داشته باشن��د. بچه ه��ای پایگاه 
اورام��ان مظلوم، ساک��ت و دوست داشتنی 
بودند. آقای حمی��د مرادی تکنسین پایگاه 
اورژان��س اورامان بعد از درد دل هایی که از 
سختی ه��ای ک��اری اش ک��رد، فیل��م ی��ک 
را   94 اسفن��د   28 ب��ه  مرب��وط  مأموری��ت 
نشانم��ان داد ک��ه ب��ا موبای��ل گرفت��ه بود و 
آمبوالنس آفرودش��ان را نشان می داد که تا 
رک��اب در ب��رف فرورفت��ه اس��ت. ب��ه آق��ای 
م��رادی گفتم شم��ا در این ب��رف شدید که 
حت��ی سیاهی ج��اده معلوم نیس��ت چرا به 
مأموری��ت اعزام می شوی��د؟ خنده ای کرد و 
گف��ت ای��ن حال��ت وضعی��ت ع��ادی تم��ام 
مأموریت های زمستانی ماست! در دلم خدا 
قوتی به ایشان گفت��م و بازهم افتخار کردم 

از اینکه یک اورژانسی هستم.

شکوه م��رادی مسئ��ول نقلیه مرکز 
حوادث و فوریت های کردستان اظهار 
داش��ت: 90 درص��د آمبوالنس ه��ای 
خ��ارج  رده  از  و  فرس��وده  سنن��دج 

هستند.
م��رادی اف��زود: ب��ه ج��ز 3 دستگاه 
آمبوالنس��ی که س��ال پی��ش دریافت 
کردی��م تقریبا مابق��ی آمبوالنس های 
ای��ن مرک��ز از رده خ��ارج ب��وده و ما با 

تعمیرات دائمی رو به رو هستیم.
مسئول نقلیه ای��ن مرکز با بیان این 
مناط��ق  کردست��ان  ک��ه  مسئل��ه 
اظه��ار  دارد  زی��ادی  سخت گ��ذر 
امی��دواری ک��رد ک��ه اورژان��س کشور 
نسب��ت به جایگزین��ی آمبوالنس های 

مرکز کردستان تالش کند.
شکوه مرادی گف��ت: با بازدیدهای 
دوره ای و ماهان��ه از تم��ام پایگاه های 
ای��ن مرک��ز و بررسی مشک��الت فنی 
آمبوالنس ه��ا و تجهی��زات و تعمیرات 
هزینه ه��ا  کاه��ش  ضم��ن  به موق��ع 
نگذاشته ای��م ک��ه پایگاه��ی ب��ه دلیل 
خراب��ی آمبوالنس ها تعطیل یا تعلیق 
شود و در تامین هزینه های تعمیرات، 
معاون��ت درمان هی��چ کوتاهی نکرده 

است.
دستگ��اه   3 از  داد:  ادام��ه  وی 
آمبوالنس جدیدی که اواخر سال قبل 
تحوی��ل گرفتیم یک دستگ��اه را برای 
اعزام ه��ا استفاده می کنی��م و یکی از 
آمبوالنس ه��ا ک��ه کمک دار ب��ود را به 
پایگاهی در مناطق سخت گذر دادیم.

و  ح��وادث  مرک��ز  نقلی��ه  مسئ��ول 
فوریت ه��ای کردست��ان ب��ا بی��ان این 
توضیح��ات اظه��ار امی��دواری کرد تا 
آمبوالنس های جدید خریداری شده 
ه��ر چه سریع تر به ای��ن مرکز برسد تا 
هم انگیزه کارکنان افزایش یابد و هم 
کیفیت خدمات رسانی ارتقا پیدا کند.

حیدر ایزدی رئیس اداره اورژانس 
بیمارستانی کردستان اظهار داشت: 
اورژان��س در 16 بیمارستان دولتی، 
غیردولت��ی و تأمی��ن اجتماع��ی این 
مرک��ز به صورت شبان��ه روزی فعالیت 
دارد اما بیمارست��ان مرکزی سنندج 

مرکز ترومای این استان است.
ای��زدی گفت: بع��د از اجرای طرح 
نظام تح��ول سالمت ضری��ب اشغال 
تخ��ت اورژان��س ای��ن بیمارستان دو 
براب��ر ش��ده و ب��ه 85 درص��د رسیده 
است و این هم زمانی با تغییر ساختار 
بیمارست��ان و افزایش فضا مشکالتی 

ایجاد کرده است.
رئی��س اداره اورژانس بیمارستانی 
کردست��ان اف��زود: ب��ا ط��رح تغیی��ر 
س��ال  ک��ه  بیمارستان ه��ا  ساخت��ار 
گذشته وزارت بهداشت ابالغ کرد در 
ح��ال حاض��ر در پی افزای��ش فضا به 
است��ان  ای��ن  مرک��زی  بیمارست��ان 
هستی��م، اما بیشتری��ن مشکل ما در 
خصوص پزشک��ان متخصص است و 
متأسفانه استان کردستان در بعضی 
مراکز ب��ا کمبود ج��دی متخصصین 

روبه رو است.
حی��در ای��زدی عن��وان ک��رد: ما با 
راه ان��دازی سامان��ه آم��اری و سامانه 
آنالین تریاژ تا حدود زیادی کیفیت و 
اورژان��س  خدمات رسان��ی  کمی��ت 
بیمارستان��ی را افزای��ش دادی��م و با 
تخصص��ی  و  اختصاص��ی  بررس��ی 
برنامه جامع عملیاتی اداره اورژانس 
که توس��ط معاونت توسع��ه ارائه شده 
ب��ود، فضاه��ای خ��اص اورژان��س را 

شناسایی و بر آن نظارت کردیم.
ایزدی گف��ت: با افتتاح بیمارستان 
کوثر در سال ج��اری که اعتبار آن در 
سفر رهبری به این استان تأمین شده 
اورژان��س  مشک��الت  از  بسی��اری 

بیمارستانی حل خواهد شد.

مسئ��ول  رضای��ی،  رئ��وف  محم��د 
و  ح��وادث  مرک��ز  عموم��ی  رواب��ط 
کردست��ان،  پزشک��ی  فوریت ه��ای 
رواب��ط عموم��ی را زب��ان گوی��ای هر 
رواب��ط  گف��ت:  و   خوان��د  سازم��ان 
عمومی مشکالت، نواقص، کمبودها 
و توانمندی ه��ای اعضای آن سازمان 

را به مسئولین ارجاع می دهد.
عموم��ی  رواب��ط  اف��زود:  رضای��ی 
اورژانس ه��ا نی��ز نق��ش بسزای��ی در 
معرفی اورژانس دارند. ما موظفیم با 
تکنسین ها و کارکن��ان و همچنین با 
مسئولین در ارتباط باشیم و می توان 
گف��ت رواب��ط عموم��ی پ��ل ارتباطی 

میان کارکنان و مسئولین است.
رضایی گفت: یکی دیگر از وظایف 
روابط عمومی ها شناساندن اورژانس 
ب��ه م��ردم اس��ت یعن��ی ی��ک رواب��ط 
عموم��ی باید پل ارتباطی میان مردم 
و آن سازم��ان موردنظ��ر نیز باشد، در 
گف��ت  می ت��وان  اورژان��س  م��ورد 
کارهایی ک��ه در رواب��ط عمومی باید 
انجام شود مستل��زم زیرساخت هایی 
هست که هن��وز در اکثر مراکز تأمین 

نشده است.
روابط عموم��ی اورژانس کردستان 
بابی��ان اینکه معرف��ی اورژانس باعث 
از  زی��ادی  حج��م  ت��ا  می ش��ود 
مأموریت ه��ای ک��اذب کاست��ه ش��ود 
اف��زود: این کار بای��د از طریق رسانه 
انجام شود اما ای��ن اقدام هزینه های 
باالیی در ب��ردارد، در حال حاضر در 
ح��ال رایزنی هایی با شبک��ه  استانی 
هستی��م تا در این راه ب��ا ما همکاری 
کن��د. البته ب��ا بعض��ی از ارگان های 
دیگ��ر نیز رایزنی های��ی در این راستا 

انجام دادیم.
رضایی در پایان گفت: امیدواریم با 
رواب��ط  اورژان��س  ش��دن  سازم��ان 
عمومی ها نی��ز جایگاه واقعی خود را 

به دست آورند.

سوم��ا ارش��دی، سرپرس��ت مرکز 
پیام سنندج، ب��ا اشاره به مشکالت 
ای��ن مرک��ز اظه��ار داش��ت: مشکل 
اصل��ی م��ا کمب��ود نی��رو اس��ت؛ به 
طوریک��ه در هر شیفت تنه��ا دو نفر 
ک��ار را پوش��ش می دهن��د ک��ه ای��ن 
اص��ال کافی نیس��ت. به ط��ور مثال 
من بای��د هم به عن��وان سرپرست و 
هم اپراتور عمل کن��م و این کیفیت 

خدمات رسانی را کاهش می ده��د.
سوما ارشدی ب��ا انتقاد از ساعات 
اف��زود: ساعت کاری  کاری پرسنل 
م��ا در م��اه 192 ساع��ت اس��ت که 
پرسن��ل  ب��ر  ک��اری   فش��ار  باع��ث 
باع��ث  فش��ار  ای��ن  و  می ش��ود 
همچنی��ن  و  عصب��ی  تنش ه��ای 
آسیب به گوش ها و سردرد می شود 
ام��ا در این زمین��ه قول های مساعد 
داده ش��ده که ان ش��اءا...  به زودی 

ای��ن مشک��ل رف��ع م��ی ش��ود.
ارشدی ب��ا اشاره به تع��داد اعزام 
آمبوالنس ها در ماه در شهر سنندج 
گف��ت: تع��داد مأموریت ه��ا  در ماه 
بی��ن 50 ت��ا 80 ع��دد متغیر است و 
بیشت��ر موارد ب��ا تری��اژ تلفنی انجام 

م��ی ش��ود.
سرپرس��ت مرک��ز پی��ام سنندج به 
بالی��ن مصدومین  بر  زمان رسی��دن 
در شهر سنندج اشاره کرده و ادامه 
داد: در مأموریت ه��ای شه��ری این 
زم��ان به ط��ور میانگی��ن بین 4 تا 5 
مأموریت ه��ای  در  و  اس��ت   دقیق��ه 
جاده ای این م��دت زمان به 7/5 تا 
تقریب��ا  ک��ه  می رس��د  دقیق��ه   8

استان��دارد اس��ت  .
 GPS ارش��دی ب��ا انتق��اد از اینکه
مرک��ز هن��وز فع��ال نیس��ت، گفت: 
نیروه��ای ما به همی��ن دلیل بعضی 
مواقع در آدرس گیری دچار مشکل 
می  شون��د که این رون��د عملیات را 

کندت��ر می کن��د  .

حام��د گویلی، مسئ��ول آموزش و 
کنت��رل کیفیت اورژانس سنندج در 
گفتگ��و ب��ا خبرنگار م��ا در خصوص 
نح��وه انتخ��اب و آم��وزش نیروهای 
تکنسی��ن در استان گفت: نیروها یا 
از طری��ق آزمون استخدام��ی و یا با 
پی��ام آور و طرحی  عن��وان نیروهای 
اول  م��اه   3 در  ک��ه  می شون��د  وارد 
ابت��دا در پایگاه های شهری آموزش 
ب��ه  سپ��س  و  می شون��د  داده 
اع��زام  ج��اده ای  پایگاه ه��ای 

می شون��د.
حام��د گویلی با عنوان این مطلب 
در  سالیان��ه  سنن��دج  شه��ر  در  ک��ه 
حدود ده کارگاه آموزشی به صورت 
ب��رای  خدم��ت  ضم��ن  آم��وزش 
کارکن��ان برگ��زار می ش��ود، افزود: 
مشکل اصل��ی ما در بح��ث آموزش 

کمب��ود تع��داد مدرس��ان اس��ت.
ط��ب  مدرس��ان  حض��ور  از  وی 
اورژانس در آموزش های اخیر خبر 
داد و عنوان ک��رد: اعزام گروه های 
آموزش دی��ده ط��ب اورژانس نسبت 
اورژان��س  در  دیگ��ر  گروه ه��ای  ب��ه 

پی��ش بیمارستان��ی بیشت��ر اس��ت.
گویل��ی به عن��وان مسئ��ول کنترل 
ب��ا  کردست��ان،  اورژان��س  کیفی��ت 
اش��اره به نح��وه تعامل ب��ا کارکنان 
ام��ور  در  همیش��ه  داش��ت:  بی��ان 
پی��ش  شکایات��ی  و  گل��ه  نظارت��ی 
می آی��د اما همواره سع��ی ما بر این 
اس��ت که مشک��الت را ب��ا احترام و 
پی��ش  ب��ا کارکن��ان  بیشت��ر  تعام��ل 

ببری��م .
مسئول کنت��رل کیفیت سنندج با 
انتق��اد از برخی مشکالت��ی که این 
مرکز با آن مواجه است، گفت: این 
واح��د فاق��د وسیل��ه نقلی��ه مستقل 
اس��ت و گاه��ی پی��ش می آی��د ک��ه 
تعوی��ق  ب��ه  بازدیده��ا  از  برخ��ی 

می افت��د .

فنی  مع��اون  فرامرزی،  مصطف��ی 
مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
برنامه ه��ای  از  کردست��ان،  است��ان 
ای��ن مرک��ز در شش ماه��ه اول سال 
خبر داد و اظهار داشت: راه اندازی 
 EOC خ��ودروی ارتباط��ات و واحد
سی��ار از اولویت های شش ماهه این 
مرک��ز است و ب��ا مطالع��ه و بررسی 
از  استف��اده  و  است��ان  چن��د 
تجربه ه��ای آن ه��ا ب��ه زودی این دو 

واحد شروع به ک��ار خواهن��د ک��رد.
است��ان  اورژان��س  فن��ی  مع��اون 
س��ال  را  پی��ش  س��ال  کردست��ان 
پرک��اری برای واحد فن��ی این مرکز 
خوان��د و گفت: در س��ال قبل واحد 
موتورالنس و موتورالنس چهارچرخ 
را راه ان��دازی کردی��م و ب��ا توجه به 
تجربه ای ک��ه در رفع مشکالت شهر 
سنن��دج به دست آوردی��م توانستیم 
مشک��الت شهرستان ها را با سرعت 

بیشت��ری رف��ع کنی��م.
فرامرزی ب��ا اشاره ب��ه راه اندازی 
شهرست��ان  در  موتورالن��س  ط��رح 
سق��ز در ماه های آت��ی، و همچنین 
راه ان��دازی اورژان��س هوای��ی را از 
برنامه ه��ای این مرک��ز عنوان کرد و 
ادام��ه داد: در ح��ال آم��اده ک��ردن 
هوای��ی  اورژان��س  زیرساخت ه��ای 
هستی��م ت��ا بتوانیم هر چ��ه سریع تر 

ای��ن واح��د را راه ان��دازی کنی��م  .
مصطف��ی فرامرزی ک��ار در واحد 
معاون فنی را سخ��ت و طاقت فرسا 
خوان��د و عن��وان کرد: مع��اون فنی 
یعن��ی رف��ع مشک��الت  عملیاتی در 
ک��ل سیستم اورژان��س و این انرژی 

زی��ادی می طلب��د.
مع��اون فن��ی اورژان��س کردستان 
افتت��اح  پیگی��ری  از  پای��ان  در 
برنام��ه  از  باقیمان��ده  پایگاه ه��ای 
س��ال  در  توسع��ه  پنج��م  و  چه��ارم 

ج��اری خب��ر داد.

نجات جان نوجوان 16ساله به کمک اورژانس هوایی بیرجند
به گزارش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی، اورژانس هوایی این مرکز در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت یک نوجوان 16 ساله را 
نج��ات داد ب��ه س��ر این نوجوان بر اثر واژگونی موتورسیکلت ضربه وارد شده بود و به  علت کاهش سطح هوشیاری وضعیت جسمیش وخیم و با بالگرد اورژانس به 

بیمارستان امام رضا)ع( منتقل شد.
 از ابت��دای راه ان��دازی اورژان��س هوایی بیرجن��د از اسفند ماه 1393 طی 77 ماموریت، 90 نف��ر از جمله 14 مادر باردار ب��ه بیمارستان های مرکز استان اعزام 

شده اند و بیشترین ماموریت ها مربوط به مصدومان حوادث ترافیکی بوده است.

اورژانس در نقطه صفر مرزی
گزارشی خواندنی از دیداری صمیمی با تکنسین های پایگاه 
اورامان در نقطه صفر مرزی کردستان

گ��پ و گف��ت یک ساعت��ه ب��ا همک��اران 
اورامان

گپ و گفتمان در پایگاه اورامان با آقایان 
حمید مرادی، به��زاد فتاحی و دانا بابایی 
نزدی��ک ب��ه ی��ک ساع��ت ادام��ه داش��ت. 
بچه ه��ای اورامان ب��ه کارش��ان عالقه مند 
بودند اما از کمبود امکانات گالیه داشتند. 
البت��ه ب��ا هم��ه درد دل هایی ک��ه کردند از 
معاونت درمان، یعن��ی دکتر قصری بسیار 

راض��ی بودن��د و امی��دوار بودند ک��ه بادید 
مثب��ت ایش��ان مشک��الت پایگاهشان حل 
می شود. از ما خواستند که مشکالتشان را 
به مدیریت منتقل کنیم و البته به زعم بنده 
مهم تری��ن مشکلشان خالص��ه می شود در 
مسئل��ه ساختمان پایگ��اه، ساختمانی که 
جایش تنگ ب��ود و جلوی پایگ��اه به دلیل 
ترافی��ک و ت��ردد زی��اد مردم��ان ساک��ن و 
گردشگر اورام��ان، امکان پارک آمبوالنس 

نبود و مجبور بودند آمبوالنس را پایین تر از 
پایگاه پارک کنند که این مسئله خود زمان 
اعزامش��ان را ه��م ب��اال می ب��رد. البت��ه در 
اورام��ان بحران زمین مسط��ح و مواد اولیه 
می ک��رد.  بی��داد  خان��ه  ساخ��ت  ب��رای 
ساخت وسازه��ای اورامان کام��ال سنتی و 
تاب��ع جغرافی��ای منطق��ه ب��ود، ام��ا تردید 
ن��دارم که دکتر قصری عزیز در اسرع وقت 

این مشکل زیربنایی را حل خواهد کرد.
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انتقال بیماران درمانگاه ها روزانه 
مأموریت ه��ای  درص��د   8 ت��ا   5
تش��کیل  را  اصفه��ان  اورژان��س 

می دهد

قانون گذار چه می گوید؟
ب��ه گ��زارش خبرنگ��ار یک یک پن��ج، براساس 
ضوابط تعریف شده توس��ط وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، درمانگ���اه مؤسسه ای است که 
بیم��اران سرپایی را برای درم��ان می پذیرد و در 
موارد فوری حداکث��ر 24 ساعت می تواند بیمار 
را بستری کند و بایستی پس از انجام کمک های 
را در  بیم���ار  ک���ردن  بست���ری  اولی��ه شرای��ط 
بیمارستان یا مراکز درمانی مجهز فراهم کند از 
ای��ن رو دارا بودن یک دستگ��اه آمبوالنس برای 

درمانگاه های شبانه روزی ضروری است.
آمبوالن��س  تأمی��ن  منظ��ور  ب��ه  درمانگاه ه��ا 
می توانند یا آمبوالنس خریداری کنند و یا برای 
تأمی��ن نی��از خود ب��ا آمبوالنس ه��ای خصوصی 
قرارداد ببندند. مصطفی ریاحی، رئیس انجمن 
صنف��ی فوریت های پزشکی مشه��د، با تأکید بر 
اینک��ه رسال��ت اورژانس 115 مشخ��ص است و 
بای��د ب��رای فوریت ه��ای پزشک��ی اع��زام ش��ود 
می گوی��د: درمانگاه ه��ا ب��رای رف��ع مشک��الت 

خودشان با 115 تماس می گیرند.
وی معتق��د است با توجه ب��ه اینکه هزینه های 
تأمین آمبوالنس برای درمانگاه های شبانه روزی 
زیاد است برای اینکه نخواهند آمبوالنس بخرند 
باید وارد عرصه انعقاد قرارداد با آمبوالنس های 
خصوص��ی شوند ک��ه حتی در ای��ن زمینه هم از 
انج��ام اقدامات الزم سر ب��از می زنند زیرا بر این 
باورن��د ک��ه اورژانس 115 بیم��اران را به صورت 

کامال رایگان انتقال می دهد.
ب��ه گفت��ه رئیس انجم��ن صنف��ی فوریت های 
پزشکی مشه��د، انتقال بین بیمارستانی توسط 
اورژان��س 115 ممن��وع و اولوی��ت ب��ا بیم��اران 
اورژانسی است نه انتقال بیماران از درمانگاه به 
سای��ر مراک��ز درمان��ی آن هم ب��ه ای��ن دلیل که 
درمانگاه ه��ا نمی خواهن��د هزین��ه ای پرداخ��ت 
کنند. این در حالی است که عضو هیئت مدیره 
انجمن صنف��ی فوریت های پزشکی ایران تأکید 
دارد اگ��ر درمانگاه��ی ب��رای انتق��ال بیم��ار ب��ه 
اورژان��س 115 تماس بگی��رد اورژانس باید این 

فوریت را انجام دهد زیرا ممکن است آمبوالنس 
خودش��ان مأموری��ت ب��وده و درخواس��ت کمک 
کرده باشند اما اگر بر نیروهای اورژانس مسجل 
ش��د درمانگ��اه مذک��ور آمبوالن��س ن��دارد و از 
ای��ن  می کن��د  سوءاستف��اده   115 آمبوالن��س 

موضوع باید گزارش شود.
امتناع از پذیرش مأموریت توسط 115 تخلف 

است
عبدالرض��ا محم��دی، عض��و هیئ��ت مدی��ره 
انجم��ن صنف��ی فوریت ه��ای پزشک��ی ای��ران، 
معتقد است امتناع نیروهای اورژانس از رفتن به 
مأموری��ت حت��ی مأموری��ت مرب��وط ب��ه انتق��ال 
بیماران از درمانگاه ها ب��ه مراکز درمانی مجهز، 

تخلف سازمانی محسوب می شود.
مصطف��ی ریاح��ی که نسب��ت به ای��ن موضوع 
معت��رض است دلی��ل اعتراض خ��ود را به خطر 
افت��ادن ج��ان بیم��اران و مصدومان��ی عن��وان 
می کن��د ک��ه در اولویت مأموریت ه��ای اورژانس 
قرار دارند نه بیمارانی که در درمانگاه هستند و 

پزشک نیز در کنار آنها حضور دارد.
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه بخ��ش عم��ده مدی��ران 
درمانگاه ه��ای شبانه روزی افرادی هستند که با 
مدیران علوم پزشک��ی ارتباطات خارج از کاری 
دارن��د از ای��ن رو دانشگاه های عل��وم پزشکی و 
حوزه ه��ای معاونت درمان قانون ماده 14 مبنی 
راه ان��دازی  زم��ان  در  آمبوالن��س  تأمی��ن  ب��ر 
درمانگاه های شبان��ه روزی را نادیده می گیرند. 
در چنی��ن شرایط��ی مجری��ان هم��ان ناظ��ران 
هستن��د و ای��ن اشک��ال ب��زرگ سیست��م اس��ت 
بنابراین بای��د بخش های اجرای��ی و بخش های 
نظ��ارت ب��ر این موض��وع از ه��م جدا ش��ود زیرا 
مجریان قوانینی را که به ضررشان است نادیده 
می گیرن��د و نمی خواهند حرف های اورژانس را 

بشنوند.
رأی ق��وه قضائی��ه در مورد اهم��ال در اجرای 

قانون
ب��ه گفت��ه رئیس انجم��ن صنف��ی فوریت های 
پزشک��ی مشهد، نه تنها در این شهر بلکه تمامی 
نیروه��ای اورژان��س کش��ور درگیر ای��ن موضوع 

هستند اما چ��ون فریادهای اعت��راض کارکنان 
اورژانس مشهد به جایی نرسیده دست به دامان 
قوه قضائیه شدند از این رو قوه قضائیه مشهد از 
و  ک��رده  ورود  موض��وع  ای��ن  ب��ه   1388 س��ال 
دادست��ان عموم��ی و انقالب مشه��د نامه ای به 
رئی��س دانشگ��اه عل��وم پزشکی مشه��د ارسال 
درمانگاه ه��ای  در  اینک��ه  ب��ر  مبن��ی  کردن��د 
شبانه روزی آمبوالنس نیس��ت و ماده 14 قانون 
تأسی��س درمانگاه ها رعایت نشده است و اگر به 
دلیل این اهمال و کوتاهی بیماری دچار مشکل 
شود برابر قانون با مدی��ران درمانگاه ها برخورد 

می شود. 
ب��ا بررسی ه��ای انجام ش��ده رئی��س دانشگاه 
عل��وم پزشکی مشهد به مراجع قضایی احضار و 
مل��زم به پاسخگویی ش��د و پ��س از آن از هیئت 
مدیره انجمن صنفی فوریت های پزشکی مشهد 
خواست تا مشکالت خود را مطرح کنند اگرچه 
هن��وز که هنوز اس��ت هیچ ی��ک از آن مشکالت 

برطرف نشده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی فوریت های 
پزشک��ی مشه��د معتقد اس��ت سالمت م��ردم و 
بیماران و مصدومان فوریت��ی با این اقدامات به 
خط��ر می افت��د ام��ا درمانگاه ها بر ای��ن موضوع 
پافشاری دارند ک��ه اورژانس باید بیماران آنها را 
به مراک��ز درمانی مجهز منتق��ل کند. مصطفی 
ریاح��ی می گوی��د در چنی��ن شرایط��ی که هیچ 
فش��اری از سوی مسئ��والن مربوطه ب��ر مدیران 
بیم��اران  انتق��ال  رون��د  نیس��ت  درمانگاه ه��ا 
درمانگاه ها توس��ط اورژان��س 115 ادامه دارد، 
اگرچ��ه در حال��ت عادی کم��ر اورژان��س زیر بار 
مأموریت ه��ا خ��م شده ام��ا ای��ن مأموریت ها نیز 

مزید بر علت شده است.

بالتکلیفی بیمار؛ ممنوع!
محم��د قادری فر، عضو هیئ��ت مدیره انجمن 
صنفی فوریت ه��ای پزشکی ای��ران، تأکید دارد 
هی��چ مریض��ی نبای��د بالتکلی��ف باق��ی بماند و 

خدمت به مردم هدف اصلی اورژانس است.
ب��ه گفت��ه وی ب��ا توجه ب��ه اینک��ه بسی��اری از 
درمانگاه ه��ای فع��ال در شهرهای ب��زرگ مانند 
مشه��د، ته��ران، تبریز و غی��ره آن طور ک��ه باید 
مسأل��ه تأمین آمبوالنس را ج��دی نگرفته اند اما 
اورژان��س نمی تواند بیم��اران را از ارائه سرویس 

محروم کند.
قادری ف��ر با اشاره ب��ه اینک��ه مکاتباتی هم از 
طری��ق اداره اورژانس برای برط��رف شدن این 
مشک��ل انج��ام ش��ده اما نی��از ب��ه ورود جدی تر 
معاون��ت درم��ان اس��ت گف��ت: آمبوالنس های 
اورژانس باید ب��رای مأموریت های فوریتی اعزام 
شوند نه اینکه درمانگاه ها مسئولیت هر انتقالی 
را وظیفه اورژانس بدانند چراکه ارائه خدمات به 
بیم��اران و مددجویان��ی ک��ه ب��ا تهدی��د جان��ی 

مواجهند در اولویت قرار دارد.
نظارت بر عهده وزارت خانه است

عبدالرض��ا محم��دی، عض��و هیئ��ت مدی��ره 
انجمن صنفی فوریت های پزشکی ایران، تأکید 
دارد ب��ر اس��اس دستورالعمل ه��ا و بررسی های 
انجام شده باید تمامی درمانگاه های شبانه روزی 
کش��ور پیش بینی های الزم برای انتقال بیماران 
را انج��ام دهن��د در ای��ن صورت بای��د آمبوالنس 
داشت��ه باشن��د و ی��ا ب��ا ی��ک مرک��ز آمبوالن��س 
خصوص��ی قرارداد بسته باشند اما این امر برای 
درمانگاه های پاره وقت ضرورتی ندارد و نظارت 
بر این مهم بر عه��ده وزارت خانه است و با توجه 
ب��ه اینکه برای هر خ��الف و ج��رم، مجازاتی در 
قانون پیش بینی شده است بنابراین برابر قانون 

اورژانس گیالن خادم 8000 شهیدگیالنی شد
اورژانس 115 گیالن پوشش امدادی کنگره 8 هزار شهید این استان را به عهده گرفت.

این کنگره به مدت چهار روز از تاریخ 11 تا 14 اردیبهشت برگزار شد و مرکز فوریت های گیالن با استقرار 3 دستگاه آمبوالنس و 1 دستگاه اتوبوس  آمبوالنس 
در محل استقرار کنگره به ارائه خدمات درمانی به شرکت کنندگان پرداخت.

در این کنگره که با حضور مقامات سیاسی و امنیتی استان برگزار شد 30 نفر از کارکنان فوریت های پزشکی اعم از تکنسین، پزشک و پرستار به ارائه خدمات 
پیش بیمارستانی پرداختند.

مرکز فوریت های پزشکی گیالن مجهز به 100 دستگاه آمبوالنس است و بیش از 400 نفر نیروی انسانی دارد.

لطف مکرر؟! یا وظیفه مسلم؟!
تحلیلی بر سوءاستفاده هایی که توسط درمانگاه ها از آمبوالنس های رایگان 115 می شود

درمانگاه ه��ای  تجهی��ز  ع��دم 
خصوصی ب��ه آمبوالنس ناش��ی از 

خأل قانونی است

انتقال ماهانه 15 تا 20 بیمار از درمانگاه ها به مراکز درمانی توسط اورژانس آذربایجان شرقی

برخورد دلخراش سه دستگاه خودروی سواری

عباس عابدی مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان با اعالم این خبر 
اظه��ار داشت: شامگ��اه آخری��ن روز اردیبهشت ماه در ساع��ت 19 و 7 
دقیق��ه س��ه دستگاه خودرو س��واری پ��ژو 206، پراید و وان��ت پیکان در 

شهرستان فریدن ) محور دامنه � خوانسار ( با یکدیگر برخورد کردند.
وی افزود: بالفاصله پس از وقوع حادثه 2 دستگاه آمبوالنس همراه با 

4 تکنسین به محل مورد نظر اعزام شدند.
عاب��دی تصریح ک��رد: سانحه یاد ش��ده 11 مصدوم داش��ت که 3 نفر 
درمان سرپای��ی و 8 نفر پس از اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان 

شهید رجایی داران منتقل شدند.

انحراف سمند در بابل حادثه ساز شد
مهدی غالم نیا روشن مدیر روابط عمومی اورژانس بابل با اعالم 
ای��ن خب��ر اظهار داش��ت: در تاری��خ 30 اردیبهشت م��اه 95 طی 
تماس مردمی با اورژان��س 115بابل واژگونی یک خودرو سواری 

سمند در جاده گنج افروز� شیردارکال گزارش شد.
وی افزود : پس از دریافت این گزارش بالفاصله مرکز فرماندهی 
اورژان��س 115باب��ل تکنسین ه��ای پایگ��اه هلیدش��ت را به محل 

حادثه اعزام کرد.
در ای��ن حادث��ه  چهار نفر دچ��ار آسیب از ناحیه س��ر و صورت و 
کتف شدند که پس از اقدامات اولیه پزشکی به بیمارستان شهید 
بهشت��ی باب��ل منتقل شدند که ح��ال مصدوم��ان مساعد گزارش 

شده است.

4 کشته و 34 مجروح در تصادف اتوبوس ولوو در بجنورد
تق��ی رحمت��ی مدی��ر روابط عموم��ی مرک��ز مدیریت ح��وادث و 
فوریت ه��ای پزشک��ی خراسان شمال��ی از مصدومی��ت 34 نفر در 
حادثه تصادف یک دستگاه اتوبوس خبر داد و گفت: این حادثه روز 
29 اردیبهش��ت ساع��ت 14 و 34 دقیق��ه ب��ه مرکز پی��ام اورژانس 
بجنورد اعالم شد. وی با بیان اینکه به سرعت 5 دستگاه آمبوالنس 
از پایگاه ه��ای اورژانس ب��رای امدادرسانی به مصدومان این حادثه 
اعزام شدند اظهار داشت: در ادامه این عملیات اتوبوس آمبوالنس 
مرک��ز اورژانس استان ه��م به ی��اری تکنیسین ه��ای اعزامی آمد.

رحمتی اف��زود: 34 مصدوم ای��ن حادثه دچار صدم��ات متعدد در 
سطوح مختلف شدند که برخی در محل به صورت سرپایی مداوا و 

برخی هم به مراکز درمانی اسفراین و بجنورد منتقل شدند.

یک کشته و 6 مصدوم در تصادف کامیون و زانتیا
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی اورژانس خراس��ان جنوبی در تاریخ 31 
اردیبهش��ت 95 ساع��ت 6 صبح تص��ادف یک کامیون ب��ا زانیتیا یک 

کشته و 6 مصدوم بر جای گذشت.
مرش��دزاده گفت: پ��س از تماس با مرکز پی��ام و اطالع از سانحه 4 
دستگ��اه آمبوالنس از پایگاه های مود و سربیشه به محل اعزام شدند 
و پس از اقدام��ات پیش بیمارستانی، مصدومان را به مرکز بهداشتی 
درمانی مود منتقل کردند و بعد از اقدامات الزم در این مرکز درمانی 
مجروحی��ن این حادثه با 5 دستگاه آمبوالنس از پایگاه های اورژانس 
بیرجن��د و سربیش��ه، به بیمارست��ان امام رض��ا)ع( در بیرجند منتقل 

شدند. حال مصدومین مساعد گزارش شده است.

بیرجند بجنورد بابـــل اصفهان
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شهرستان مراغه مرکز آمبوالنس 
خصوصی ندارد

بالتکلیفی بیمار؛ ممنوع!
محم��د قادری فر، عضو هیئ��ت مدیره انجمن 
صنفی فوریت ه��ای پزشکی ای��ران، تأکید دارد 
هی��چ مریض��ی نبای��د بالتکلی��ف باق��ی بماند و 

خدمت به مردم هدف اصلی اورژانس است.
ب��ه گفت��ه وی ب��ا توجه ب��ه اینک��ه بسی��اری از 
درمانگاه ه��ای فع��ال در شهرهای ب��زرگ مانند 
مشه��د، ته��ران، تبریز و غی��ره آن طور ک��ه باید 
مسأل��ه تأمین آمبوالنس را ج��دی نگرفته اند اما 
اورژان��س نمی تواند بیم��اران را از ارائه سرویس 

محروم کند.
قادری ف��ر با اشاره ب��ه اینک��ه مکاتباتی هم از 
طری��ق اداره اورژانس برای برط��رف شدن این 
مشک��ل انج��ام ش��ده اما نی��از ب��ه ورود جدی تر 
معاون��ت درم��ان اس��ت گف��ت: آمبوالنس های 
اورژانس باید ب��رای مأموریت های فوریتی اعزام 
شوند نه اینکه درمانگاه ها مسئولیت هر انتقالی 
را وظیفه اورژانس بدانند چراکه ارائه خدمات به 
بیم��اران و مددجویان��ی ک��ه ب��ا تهدی��د جان��ی 

مواجهند در اولویت قرار دارد.
نظارت بر عهده وزارت خانه است

عبدالرض��ا محم��دی، عض��و هیئ��ت مدی��ره 
انجمن صنفی فوریت های پزشکی ایران، تأکید 
دارد ب��ر اس��اس دستورالعمل ه��ا و بررسی های 
انجام شده باید تمامی درمانگاه های شبانه روزی 
کش��ور پیش بینی های الزم برای انتقال بیماران 
را انج��ام دهن��د در ای��ن صورت بای��د آمبوالنس 
داشت��ه باشن��د و ی��ا ب��ا ی��ک مرک��ز آمبوالن��س 
خصوص��ی قرارداد بسته باشند اما این امر برای 
درمانگاه های پاره وقت ضرورتی ندارد و نظارت 
بر این مهم بر عه��ده وزارت خانه است و با توجه 
ب��ه اینکه برای هر خ��الف و ج��رم، مجازاتی در 
قانون پیش بینی شده است بنابراین برابر قانون 

با متخلفان برخورد می شود؛ این در حالی است 
ک��ه محم��د قادری ف��ر، از دیگر اعض��ای هیئت 
مدیره انجمن صنفی فوریت های پزشکی ایران، 
معتق��د است ای��ن مشکل ب��ا تشکی��ل جلسات 
مشترک مدیران اورژانس و حوزه معاونت درمان 
برطرف می  شود و باید نتایج این جلسات ابالغ و 
اجرای��ی شود به نحوی که مردم اطمینان خاطر 
داشت��ه باشن��د بیم��ار آنه��ا در ه��ر شرایطی در 
کمترین زم��ان ممکن به مراک��ز درمانی منتقل 
می شود و این تعامل در فضای شفاف و صادقانه 

ایرادی ندارد. 
نظ��ر رئیس اداره آمبوالن��س خصوصی کشور 

چیست؟
علیرض��ا ول��ی زاده، رئی��س اداره آمبوالن��س 
خصوص��ی کش��ور، در ای��ن ب��اره می گوی��د: هر 
درمانگاه خصوصی و شبانه روزی باید آمبوالنس 
داشته باش��د در غیر اینصورت باید از آمبوالنس 

خصوصی استفاده کند.
وی معتق��د است نوع ق��رارداد بای��د به نحوی 
تنظی��م ش��ود که در ه��ر زمان ک��ه درمانگ��اه به 
آمبوالنس نی��از دارد دسترسی داشته باشد، اما 
متاسفانه مشاهده می شود که درمانگاه ها برای 
صرفه جوی��ی در هزینه ه��ا ق��رارداد را به نحوی 
تنظی��م می کنند که آمبوالن��س در مرکز درمانی 
مستق��ر نباش��د و در زم��ان نی��از اعزام ش��ود در 
چنی��ن حالت��ی اداره آمبوالنس خصوصی زمان 
خود را آزاد می بین��د و با چندین درمانگاه دیگر 
نی��ز ق��رارداد می  بن��دد ام��ا ب��ه این نکت��ه توجه 
نمی ش��ود که ممکن است در یک زمان واحد دو 
درمانگ��اه و ی��ا بیشتر ب��ه آمبوالنس نی��از داشته 

باشند.
ب��ه گفت��ه رئی��س اداره آمبوالن��س خصوصی 
کش��ور این موارد بارها پیش آم��ده اما در چنین 

مواردی مسئولیت انتقال بیمار با درمانگاه است 
و در درج��ه اول مدیران درمانگاه ها و در درجات 
بع��دی بست��ه ب��ه قرارداده��ا ادارات آمبوالنس 

خصوصی باید پاسخگو باشند.
رئی��س اداره اورژان��س بیمارستانی کشور نیز 

شاکی است
اورژان��س  اداره  رئی��س  واعظ��ی،  حس��ن 
بیمارستانی کش��ور، که بارها تخلف درمانگاه ها 
در زمینه انتقال بیماران به مراکز درمانی مجهز 
را از نزدی��ک مشاه��ده ک��رده معتق��د است این 
مشکل در تمام درمانگاه های شبانه  روزی کشور 

جاری و ساری است.
وی ب��ا اشاره به اینکه مسأله بین درمانگاه ها و 
اورژان��س از م��دت زم��ان طوالنی وج��ود دارد و 
تاکن��ون برط��رف نش��ده است می گوی��د در این 
زمین��ه سم��ت و جایگاه��ی ن��دارد ک��ه بخواهد 
راهک��اری برای برطرف شدن ای��ن مشکل ارائه 
ده��د و م��ا را ب��ه اداره نظ��ارت و اعتباربخش��ی 
وزارت بهداش��ت ارج��اع داد اما مسئ��والن این 
اداره نیز ما را به طرح موضوع با امین صابری نیا، 

رئیس اورژانس کشور، هدایت کردند.
رئی��س اورژانس کش��ور در ای��ن خصوص چه 

نظری دارد؟
می گوی��د:  ب��اره  ای��ن  در  صابری نی��ا  امی��ن 
درمانگاه ه��ای شبانه روزی موظفن��د آمبوالنس 
داشت��ه باشند زیرا در ای��ن درمانگاه ها شرایطی 
ایجاد می شود که بیمار به مراکز درمانی منتقل 
شود بنابراین یا باید آمبوالنس خریداری کنند و 
یا اینکه ب��ا مراکز آمبوالن��س خصوصی قرارداد 

ببندند.
صابری نیا ب��ا بیان اینکه هرگاه برای نیروهای 
اورژان��س مسجل ش��د درمانگاه��ی شبانه روزی 
آمبوالنس ندارد و اورژانس برای انتقال بیماران 
سوءاستفاده می کن��د می توانند شکایت خود را 
مطرح کنند گفت: با توجه به اینکه دانشگاه های 
عل��وم پزشک��ی و اورژان��س در ی��ک قال��ب ک��ار 
می کنند رؤس��ای دانشگاه این شرایط را تعدیل 
می کنن��د و حتی برخ��ی رؤس��ای دانشگاه ها با 
توجه ب��ه شرای��ط اقلیم��ی خاص منطق��ه خود 

ممک��ن اس��ت مدیری��ت درمانی را نی��ز بر عهده 
بگیرند و در شرایطی خاص تبصره 14 را نادیده 
گرفت��ه و مج��وز درمانگ��اه شبان��ه روزی ب��دون 
داشت��ن آمبوالنس را ص��ادر  کنند و حتی برخی 
اوقات رؤس��ای دانشگاه ها اجازه انعقاد قرارداد 
بین درمانگ��اه و اورژان��س را می دهند، بهترین 
کار این است که نیروهای اورژانس زیربار چنین 

قراردادی نروند.
وی ب��ا تأکید بر اینکه هیچگاه نباید بیماران از 
مدیریت ناقص آسی��ب ببینند خاطرنشان کرد: 
هرگ��اه در کشور قانون اج��را شود هیچ مشکلی 
برای هیچکدام از بخش ها به وجود نخواهد آمد 
و مشک��الت بین اورژان��س و درمانگاه ه��ا نیز به 

دلیل عدم اجرای قانون است.
چند نتیجه تحلیلی از این وضعیت نابسامان

در پایان این گزارش بیان چند نتیجه تحلیلی 
خالی از لطف نیست؛ تنها دلیل اینکه چرا متن 
صریح قانون مبنی بر الزام تهیه آمبوالنس برای 
درمانگاه ها ب��ه فراموشی سپرده شده این است 
ک��ه در وزارت بهداشت دی��واری کوتاه تر از 115 
نیس��ت! آن هنگام که مدی��ران علوم پزشکی در 
تنگناهای مالی و مدیریتی قرار می گیرند تنها و 
آخری��ن راهی که ب��ه ذهن مبارکش��ان می رسد 
هزین��ه کردن از کیس��ه 115 است. کیسه ای که 
ظاه��را از آن خلیفه است و ب��رای مدیران علوم 
پزشک��ی درآمدی ن��دارد. این مسأل��ه و بسیاری 
مشکالت مانند این تنها زمانی برطرف می شود 
که دیدگاه مدی��ران دانشگاه های علوم پزشکی 
ب��ه صورت ریشه ای و اساسی تغییر کند. نگاهی 
که برازن��ده اورژان��س پیش بیمارستانی نیست. 
اورژانسی که به طور متوسط ساالنه بیش از دو و 
نیم میلیون مأموریت اورژانس را صادقانه و بدون 
کمترین توقعی به صورت کامال رایگان به انجام 
می رسان��د. bتکنسین ه��ای اورژان��س تنها یک 
درخواست از مقام محترم وزارت و معاون محترم 
درم��ان دارند مبنی ب��ر اینکه در اج��رای قانون 
ال��زاِم وجود آمبوالن��س ب��رای درمانگاه ها ورود 
ک��رده و ب��ا نظارت ج��دی و مستمر خ��ود زمینه 

اجرای این قانون را فراهم سازند.

لطف مکرر؟! یا وظیفه مسلم؟!
تحلیلی بر سوءاستفاده هایی که توسط درمانگاه ها از آمبوالنس های رایگان 115 می شود

 نجات جان مصدوم در حال مرگ به دست رئیس اورژانس یاسوج
به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس یاسوج، جالل پوران فرد، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کهگیلویه و بویر احمد، در حین سفر 

تفریحی به شیراز در ساعت 17 و 20 دقیقه روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت ماه با برخورد یک دستگاه نیسان و یک پراید مواجه می شود.
او که به اتفاق همسر و فرزندش عازم این سفر بوده است در پی وقوع این تصادف که منجر به جرح 5 سرنشین و فوت 2 نفر دیگر می شود، به کمک همسرش 

که او نیز پرستار است اقدام به نجات و امدادرسانی به مصدومان می کند.

برخورد جدی اورژانس دزفول با 
درمانگاه های متخلف 

مشکل نبود آمبوالنس در درمانگاه ها مشکلی دیرینه است

برخورد پیکان و پژوپارس ده  نفر را راهی بیمارستان کرد
مسئ��ول روابط عموم��ی مرکز مدیری��ت ح��وادث و فوریت های 
پزشک��ی آذربایج��ان  شرقی گف��ت: برخ��ورد دو خ��ودرو پیکان و 
پژوپارس در جاده تبریز� آذرشهر، حوالی ایلخچی، مصدومیت ده 

نفر را به دنبال داشت.
حسینقل��ی زاده بی��ان ک��رد: ای��ن حادث��ه ظه��ر پنجشنب��ه 30 
اردیبهش��ت اتفاق افت��اد و به دلیل ب��اال بودن تع��داد مصدومان، 
همزم��ان پایگاه های فوریت های پزشک��ی ایلخچی، خسروشهر و 
اسک��و به محل اعزام شدند و تکنسین ه��ای اورژانس 115پس از 
انج��ام اقدامات پیش بیمارستانی، ش��ش مصدوم حادثه را پس از 
انجام اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان امام رضا )ع( تبریز 

و 4 نفر از مصدومان را به بیمارستان اسکو انتقال دادند.

دو حادثه و 13 مصدوم برای اورژانس شهرکرد
روابط عمومی مرکز اورژانس چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:  
وق��وع دو حادثه رانندگی در آخری��ن هفته اردیبهشت یک فوتی و 
13 مص��دوم بر جای گذاشت. محسن ابراهیمی با اعالم این خبر 
اف��زود: حادث��ه اول 8 مصدوم و حادثه دوم 5 مص��دوم داشت، در 
حادث��ه اول سه دستگ��اه آمبوالنس همراه ب��ا 6 تکنسین به محل 
حادث��ه اعزام شدن��د و اقدام��ات درمانی را ب��رای هشت مصدوم 
حادثه انجام داده و آنان را به بیمارستان آیت ا... کاشانی شهرکرد 
منتق��ل کردند. ابراهیمی گف��ت: در حادثه دوم نیز تکنسین های 
فوریت های پزشکی پس از اعزام به محل حادثه، اقدامات درمانی 
را برای مصدوم��ان انجام و آنان را به بیمارستان ولی عصر بروجن 

انتقال دادند.

واژگونی پراید و دو مصدوم
رئی��س مرکز مدیریت ح��وادث و فوریت های پزشک��ی گناباد از 

حادثه واژگونی پراید در محور فیض آباد � بجستان  خبر داد.
جواد باذلی اظهار داشت: این حادثه ساعت 11و 48 دقیقه روز 
جمع��ه 31 اردیبهش��ت م��اه در کیلومت��ر 25 مح��ور فیض آب��اد � 
بجست��ان رخ داد و سریعا یک دستگ��اه آمبوالنس به محل حادثه 

اعزام شد.
رئی��س اورژان��س 115 گناب��اد گف��ت: دو مص��دوم ای��ن حادثه 
خانمی 34 ساله و دچار آسیب گردن و نیز دختر بچه ای 11 ساله 
دچ��ار آسیب دست، توس��ط تکنسین های اورژانس 115 و پس از 
انج��ام اقدامات درمان��ی تحت مراقب��ت، به بیمارست��ان آیت ا... 

مدنی بجستان منتقل شدند.

ریزش ساختمان در رودسر پنج مصدوم داشت
مدیر روابط عموم��ی اورژانس گیالن با اعالم این خبر در خصوص 
جزئی��ات آن گف��ت: در روز پنجشنبه 30 اردیبهش��ت ساعت 13 و 3 
دقیق��ه طی تماس مردم��ی و اعالم سقوط سقف ی��ک ساختمان در 
رودس��ر، پش��ت بازارچه یاسم��ن 4 به مرک��ز پی��ام 115 اوژانس این 
شهرست��ان، به سرعت یک تیم از نزدیکترین پایگاه اورژانس به محل 

حادثه اعزام شد.
آمن��ه اخالقی گف��ت: اولی��ن آمبوالنس ب��ا بررسی صحن��ه و تریاژ 
مصدوم��ان نیاز به حض��ور عوامل آتش نشان��ی و آمبوالنس کمکی را 
اعالم کرد که با اعزام آمبوالنس کمکی و عوامل آتش نشانی تعداد 5 
مص��دوم این حادثه پس از رهاس��ازی و انجام مراقبت های درمانی به 

بیمارستان انصاری رودسر منتقل شدند.

گیالن گناباد شهرکرد تبریز
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پیاده روی یک ساعته اورژانس پل سفید برای 
نجات یک مصدوم

سه شنب��ه چه��ارم خ��رداد 95 در ساع��ت 13 و 35 دقیق��ه 
گزارش��ی مبن��ی ب��ر بیهوش��ی ی��ک ج��وان 30 سال��ه ب��ه مرکز 

ارتباطات اورژانس مازندران اعالم شد.
این مأموریت که در منطقه آالشت روستای روجی کلوم اتفاق 
افتاد و جوان 30 ساله ای دچار افت سطح هوشیاری شده بود، 
توسط همکاران پایگاه اورژانس پل سفید سوادکوه انجام شد.

دو تکنسی��ن اعزام��ی رج��ا حاتمی و یاس��ر خالقی بع��د از 3 
ساع��ت رانندگ��ی و یک ساع��ت پی��اده روی به مح��ل موردنظر 
رسیدند. مص��دوم دچار کاهش سطح هوشی��اری و تنفس های 
منقط��ع و غیر مؤثر شده بود و نی��از به اقدامات فوری داشت که 
تکنسین ه��ای حاض��ر در این مأموری��ت بالفاصله بع��د از انجام 
مش��اوره پزشکی و اطالع وضعیت مص��دوم به پزشک ارتباطات 
اقدام به لوله گذاری در نای و تنفس مصنوعی و تزریق داروهای 
الزم کردن��د ک��ه خوشبختانه ب��ا تثبیت وضعیت بیم��ار وی را با 
اقدام��ات درمان��ی الزم ب��ه بیمارست��ان شهدای زی��راب منتقل 

نمودند.

رتبه اول برای تکنسین اصفهان

مرتضی قادری مسئ��ول آموزش فوریت ه��ای پزشکی استان 
اصفه��ان موفق به کسب رتبه اول در آزمون حمایت های حیاتی 

پیشرفته در تروما شد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی مدیری��ت ح��وادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان، مرتضی قادری مسئول آموزش گفت: 
ای��ن دوره آموزش��ی شامل آموزش های الزم ب��ه منظور کمك به 
بیم��ار حادث��ه دی��ده در محل حادث��ه تا انتق��ال بیمار ب��ه مرکز 
درمان��ی)Trauma Center(  وRapid Extrication   از مح��ل 
حادث��ه و اتومبیل بود. قادری اف��زود: دوره حمایت های حیاتی 
تروم��ا پیش بیمارستان��ی  به سرپرستی روزب��ه رجایی به عنوان 
Medical Director  و ب��ا حض��ور اساتی��د حسن ن��وری، جواد 
 National دهقان نژاد، جعفر کندری و شهناز فلسفی  به عنوان

Coordinator  برگزار گردید. 
وی در ادام��ه عنوان کرد: در این دوره ع��الوه بر ارائه مطالب 
بصورت سخنرانی ، مهارت های مدیریت بیمار ترومایی در قالب 
کارگاه های عمل��ی با استفاده از موالژه��ا و بیمارنماهای گریم 
ش��ده انجام شد. در پای��ان دوره نیز آزمون کتبی و عملی برگزار 
گردی��د و گواهی پایان دوره صرفا به شرکت کنندگانی که موفق 
به کسب نمره قبولی در آزمون شده بودند تعلق گرفت. در پایان 
دوره ه��ر شش نف��ر همک��اران معرفی ش��ده از دانشگ��اه علوم 
پزشک��ی اصفهان موفق به قبولی در دوره و دریافت گواهی بین 
المللی PHTLS شدند و مرتضی قادری نیز موفق به کسب رتبه 
برگزی��ده در دوره و ب��ه عن��وانInstructor Potential   انتخاب 
ش��د. الزم بذک��ر اس��ت شرکت کنندگ��ان ای��ن دوره، 24 نفر از 
کارکنان فوریت های پزشکی از مراکز اصفهان، مشهد، خراسان 
جنوب��ی و نیشاب��ور بودند ک��ه از مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزشک��ی اصفهان مرتض��ی ق��ادری، حبیب صادق��ی، علیرضا 
شفیعی، کریم فخاری، محسن قاسمی زاده و مصطفی محمدی 

در این دوره شرکت کردند.

بانک آزمون مراقبت های 
ویژه:

ای��ن کت��اب در س��ه بخ��ش 
ICU , CCU و دیالی��ز تدوین 
ش��ده اس��ت. در ه��ر بخ��ش 
ب��ه ص��ورت طبق��ه  س��واالت 
بن��دی ش��ده مرب��وط ب��ه هر 
بیم��اری ذکر شده ک��ه به هر 
سوال پاسخ کامال تشریحی از 
منابع مرجع داده شده است. 
ب��رای دست��ه بن��دی و جم��ع 
کت��اب  ای��ن  س��واالت  آوری 
زحمات زی��ادی کشیده شده 

است.

هــای  آزمــون  مجموعــه 
کارشناســی  بــه  کاردانــی 

فوریت های پزشکی:
س��والت  ب��ه  کت��اب  ای��ن 
قب��ل  ساله��ای  کنکوره��ای 
فوری��ت ه��ای پزشک��ی پاسخ 
کامال تشریحی و جامعی داده 
شده است. نمونه این کتاب تا 
به ح��ال از نش��ر دیگری چاپ 
نش��ده و امیدواری��م ک��ه مثمر 

ثمر باشد.

پرســتاری   DRS کتــاب 
داخلی جراحی:

ای��ن کت��اب از جام��ع ترین 
کتاب تالیفی داخلی جراحی 
محسوب می شود که بازخورد 
ارش��د  کنک��ور  در  فراوان��ی 
پرست��اری داشت��ه اس��ت. در 
این کت��اب نی��ز در پای��ان هر 
فصل سواالت چهار گزینه ای 
ذکر شده است. این کتاب به 
صورت��ی خالصه س��ه رفرنس 
برون��ر ، بل��ک و فیپ��س م��ی 
باشد. ب��رای تالیف این کتاب 
زحمات زی��ادی کشیده شده 
است تا به سبکی نوشته شود 
که رضایتمن��دی خوانندگان 

را جلب کند.

شناســی  بیماری  کتــاب 
اختصاصی 1:

ای��ن کت��اب ب��ر اس��اس سر 
فص��ل درس بیماری شناسی 
اختصاص��ی 1 رشت��ه فناوری 
س��ه  در  سالم��ت  اطالع��ات 
مبحث تنفس، قلب و گوارش 
به رشته تحریر در آمده است. 
در ای��ن کت��اب بیم��اری ها به 
زب��ان س��اده همراه ب��ا تصویر 
مطال��ب  بهت��ر  درک  ب��رای 
نوشت��ه شده اس��ت. در پایان 
ه��ر فص��ل نی��ز اصطالح��ات 

مربوطه ذکر گردیده است.

هــای  آزمــون  مجموعــه 
کارشناسی ارشد پرستاری:
ای��ن کت��اب ب��ه کنکورهای 
پرست��اری   1394 ت��ا   1377
پرداخت��ه و به هم��ه آنها پاسخ 
مناب��ع  از  جام��ع  تشریح��ی 
مرجع داده س��ت. این کتاب 
بهتری��ن گزینه ب��رای سه ماه 
باقیمانده تا کنکور برای مرور 
مطال��ب خوان��ده ش��ده م��ی 

باشد.

کتــاب جامــع پرســتاری 
داخلی جراحی:

فص��ل   20 در  کت��اب  ای��ن 
مج��زا تالیف ش��ده است. هر 
فصل به چندی��ن بیماری می 
پردازد که به صورت خالصه و 
جامع تدوی��ن گردیده است. 
در پای��ان ه��ر فص��ل سواالت 
مربوطه ذکر شده است. برای 
کسانی که وق��ت اندک برای 
خوان��دن کلی��ه کت��اب ه��ای 
داخلی جراحی را دارند، این 
کت��اب بسی��ار مفی��د و کامل 

است.

خّیران اورژانس در ارتقای اورژانس پیش بیمارستانی نقش مهمی دارند
امیرحسین ایلیایی، قائم مقام مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زنجان، گفت: با توجه به لزوم افتتاح پایگاه های مصوب در برنامه پنجم توسعه جهت 
پوش��ش سراس��ری استان و کاهش زمان رسیدن بر بالین بیمار طبق استانداردهای اورژانس کشور در سال های 1394 و 1395 اقدامات قابل توجهی انجام شد 

که می توان به تجهیز، افتتاح و بهره برداری از 9پایگاه فوریت های پزشکی اشاره کرد.
وی افزود: برای تکمیل و ساخت پروژه های نیمه تمام، ساخت پایگاه های جدید و تامین تجهیزات الزم پایگاه های فوریت های پزشکی همراهی و حمایت های 

خیران استان همسو و همراستا با اقدامات و برنامه های مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی پشتوانه مهمی برای تحقق این اهداف بوده است.

مه��دی محمودی تکنسین فوریت ه��ای پزشکی اورژانس 115 
مازن��دران – قائمشهر- و کارشناس ارشد پرست��اری مراقبت های 
ویژه است. وی همچنین مدرس دانشکده پرستاری و پیراپزشکی 
آمل بوده که با تالش و پویایی فراوان تالیفاتی را در زمینه پرستاری 
و اورژانس به جامعه علمی کشور افزوده است. در زیر مجموعه ای 

از کتاب های ایشان معرفی می گردد. 
خوانندگ��ان گرامی جه��ت تهیه کتب زی��ر می توانند ب��ا روابط 
عموم��ی اورژانس مازندران به شم��اره  01133044133  تماس 

حاصل نمایند.

ح��اج ابراهیم اسماعیلی را در اورژانس فسا  و 
بهتر اس��ت بگویی��م در مجموعه عل��وم پزشکی 
همه می شناسند. مردی که سنوات خدمتش رو 
ب��ه بازنشستگ��ی است ام��ا ان��رژی و انگیزه اش 
ب��رای ک��ار بی��ش از جوان ترهاس��ت. ابراهی��م 
اسماعیلی متول��د 1342 در شهرستان فسا، از 
تکنسین های باتجربه و کارکشته کشور است. او 
مناط��ق  در  م��اه   18 مق��دس  دف��اع  دوران  در 
عملیاتی غ��رب و جنوب کشور حضور داشته که 
از ای��ن دوران 8 ماه در مهندسی رزمی و 10 ماه 
در بهداری رزمی به همرزمان خود خدمت کرده 
ب��ه  مجروح��ان  انتق��ال  وظیف��ه  جبه��ه  در  و 

بیمارستان های ایالم را بر عهده داشته است.
این بزرگمرد بر نشریه یک یک پنج منت نهاد و 
ب��ا حض��ور صمیم��ی خ��ود در دفتر ای��ن نشریه 
نه تنه��ا فض��ای دفتر بلکه دل تحریری��ه نشریه را 
خرسن��د ک��رد و در فضای��ی گ��رم و صمیم��ی با 

خبرنگار نشریه به گفت و گو نشست.
آقای اسماعیلی در سال 1368 در بیمارستان 
شریعتی فسا استخدام شده و تا سال 1379 در 
ای��ن بیمارستان به م��ردم خدمت کرده و در این 
مدت نیز مسئول اتفاقات بیمارستان شریعتی و 

تکنسین فوریت های بیمارستانی بوده است.
مرک��ز  و  اورژان��س 115  ب��ه  از س��ال 1379 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا وارد 
شده، به گفت��ه او در آن زمان اورژانس فسا تنها 
ی��ک پایگاه شهری و 3 پایگ��اه جاده ای داشت و 
مسئولی��ت تمام��ی امور مرب��وط به تنه��ا پایگاه 
شهری اورژانس فسا بر عه��ده آقای اسماعیلی 

بوده است.
جبهه دانشگاهی بزرگ برای حاج اسماعیلی
ابراهی��م اسماعیل��ی از س��ال 1383 تاکن��ون 

معاون��ت اجرای��ی مرک��ز مدیریت ح��وادث و 
فوریت های پزشکی فسا را بر عهده دارد. 
و  خ��ودش  از  خواست��م  ایش��ان  از 
تحصیالتش برایم بگوید؛ بسیار ساده و 
صمیم��ی پاسخ گفت: م��ن تحصیالت 
آکادمی��ک ن��دارم اما تحصی��الت من 
بهی��اری اس��ت. زمان��ی ک��ه در س��ن 
تحصی��ل ب��ودم جن��گ ش��د و ای��ن 
در  تجرب��ه  کس��ب  ب��ه  فرص��ت 
میدان ه��ای نبرد ح��ق علیه باطل 
تبدیل شد، زمان جنگ بهیار بودم 
فرام��وش  هرگ��ز  را  دوران  آن  و 

نمی کنم.
حاج ابراهیم با شعف از عالقه 
اورژان��س و  ب��ه ک��ار در  خ��ود 
خدمات درمانی و کمک های 

اولیه و رسیدگی به مصدومان سخن می گوید. با 
توجه به تجاربی که دارد در هر شرایطی خود را 
مسئ��ول و مل��زم ب��ه رسیدگ��ی ب��ه بیم��اران و 
مصدوم��ان می دان��د و انگیزه خ��ود را از ورود به 
اورژان��س کمک ب��ه بیم��اران عن��وان می کند و 
دلی��ل این ادعا را کار ک��ردن در بخش عملیاتی 

در تمام طول مدت خدمت خود می داند.
او معتق��د اس��ت ب��دون عش��ق نمی ت��وان در 

اورژانس دوام آورد
از او پرسی��دم کسان��ی ک��ه می خواهن��د وارد 
اورژان��س شون��د باید چ��ه خصوصیات��ی داشته 
باشن��د؛ ب��دون فوت وق��ت و حتی ب��دون اینکه 

بخواه��د در ای��ن مورد فک��ر کند گفت: 
می خواهند  ک��ه  کسانی 

وارد اورژان��س شوند 
باید به این کار عشق 
و  صب��ر  و  عالق��ه  و 
داشت��ه  حوصل��ه 
بای��د  باشن��د، 
داشت��ه  گذش��ت 
اگر  باشن��د حت��ی 

حق ب��ا آن ها باشد، 
سخت��ی ای��ن ک��ار و 

زی��اد  بسی��ار  حرف��ه 
است و جز با صبوری 

و  تحم��ل  و 

بردب��اری و عالق��ه به ای��ن حرفه نمی ت��وان یک 
تکنسین خوب و موفق شد.

استرس قاتل توان و انرژی تکنسین ها
به اعتقاد حاج اسماعیلی رفت و آمد کارکنان 
پایگاه های ج��اده ای، زیاد بودن استرس کار در 
اورژان��س و شرای��ط سخ��ت ای��ن ک��ار از جمل��ه 
مشک��الت نیروه��ای اورژانس اس��ت، او معتقد 
اس��ت نیروهای اورژانس با ج��ان مردم سر و کار 
دارن��د و همی��ن موض��وع سب��ب شده ای��ن کار 
باش��د. کسان��ی ک��ه  زی��ادی داشت��ه  است��رس 
پرسن��ل  ب��ه  رخ می ده��د  برایش��ان  حادث��ه ای 
اورژان��س به عن��وان نخستین نیروهای��ی که در 
صحنه حاضر می  شون��د پرخاشگری می کنند و 
همچنی��ن  می کنن��د  ایج��اد  درگی��ری 
رانندگی در شرایط سخت با آمبوالنس 
و با سرعت غیرمطمئنه برای انتقال 
بیم��اران و مصدوم��ان ب��ه مراک��ز 
درمان��ی از دیگ��ر مشک��الت ای��ن 
حرفه است اما رانندگان آمبوالنس 
باید ب��رای حفظ ج��ان خودشان و 

بیماران با احتیاط رانندگی کنند.
نتیجه شیری��ن، خاطرات تلخ این 

شغل را کم رنگ می کند
ای��ن تکنسی��ن خب��ره ک��ه موهای 
خ��ود را در اورژان��س سفی��د ک��رده 
است می گوید: بخش عمده 
خاط��رات نیروهای 
اورژان��س 

هرچن��د در نگاه اول شاید تل��خ به نظر برسد اما 
تم��ام آنها در نهایت شیرین اس��ت وقتی بتوانند 

جان انسان ها را نجات بدهند.
حاج اسماعیلی دو فرزن��د پسر دارد که فرزند 
اول��ش متاه��ل و فرزن��د دوم دانشج��وی رشت��ه 
فوریت ه��ای پزشکیاست و قدم در راه پدر نهاده 
است. به گفت��ه آقای اسماعیلی پسرش با توجه 
ب��ه اینک��ه ب��ه واسط��ه شغ��ل پ��درش از قب��ل با 

اورژانس آشنا بود به این رشته عالقه مند شد.
همس��ران تکنسین ه��ا خ��ط مق��دم زندگ��ی 

هستند
او درب��اره همس��رش و اینک��ه در ای��ن مدت با 
ج��ان و دل در کن��ارش ب��وده سخ��ن می گوید و 
ادامه می دهد: در 28 سال خدمتم در اورژانس 
باره��ا شده که به صورت شبانه روزی و به صورت 
متوال��ی در مأموریت ب��ودم و یا بسی��اری مواقع 
مأموریت های اعزام بیمار به مرکز استان ممکن 
بود چن��د روز طول بکشد، هیچگ��اه همسرم از 
این وضعیت گالیه نکرد، همسرم خانه دار است 
و وقت بیشتری برای رسیدگی به بچه ها داشت.
هم��ه چش��م انتظار سازم��ان ش��دن اورژانس 

هستند.
او ک��ه عمر خ��ود را در راه خدمت ب��ه دیگران 
صرف ک��رده است از مسئ��والن اورژانس کشور 
تشک��ر و قدردانی می کند باب��ت اینکه در 10 تا 
12 س��ال گذشت��ه کارهای بزرگ��ی در اورژانس 
کش��ور توسط تمام دانشگاه ه��ای علوم پزشکی 
انج��ام شده ک��ه از جمله آنها می ت��وان به تأمین 
آمبوالنس و نی��روی انسانی، تجهیزات، ساخت 
فض��ای فیزیکی، تربی��ت تکنسی��ن فوریت های 
پزشکی، آموزش و غیره اش��اره کرد، تمام اینها 
کاره��ای ارزنده ای است تا اورژانس به سازمانی 

بزرگ تبدیل شود.
پیشنهاد او ب��ه مسئوالن اورژان��س کشور این 
اس��ت که ب��ه امکان��ات رفاهی پرسن��ل از جمله 
مسک��ن، امکان��ات تفریح��ی، ورزش��ی، ارتقای 
به��ره وری و ای��اب و ذه��اب آنها توج��ه بیشتری 
داشته باشند چراکه اگر مسئوالن در این زمینه 
برنامه ریزی کنند پرسنل نیز کارآمدتر می شوند.
وی در پای��ان از مسئ��والن نشری��ه یک یک پنج 
تشکر کرد و گفت: ای��ن نشریه اهداف اورژانس 
اورژانس ه��ای  و  پایگاه ه��ا  تم��ام  ب��ه  را  کش��ور 
بیمارستانی کش��ور می رساند و مانند زنجیره به 
ه��م متص��ل می کند ام��ا اگ��ر بخواه��د صدای 
تکنسین ها باشد باید تعداد صفحات آن افزایش 
پی��دا کند حتی اگر به ص��ورت هفته نامه منتشر 

شود بهتر است.

28 سال خدمت صادقانه در اورژانس
گفتگو با مردی که نیمی از عمرش را در اورژانس سپری کرده است!

معرفی کتاب
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اورژانس 115 و سفر رئیس جمهور به کرمان
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کرمان، در مراسم استقبال از رئیس جمهور اورژانس 115 نقش پررنگ و بسزایی داشت.

در سفر دکتر حسن روحانی به کرمان که در تاریخ 21 اردیبهشت ماه برگزار شد تعداد 6 کد عملیاتی، یک کد ویژه، یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس و یک کمپ 
سالمت از مرکز فوریت های پزشکی کرمان این مراسم را پوشش داد.

یک دستگاه آمبوالنس ویژه به همراه تکنسین درمانی کاروان رئیس جمهور را در دو روز سفر به کرمان همراهی کرد و مسئولیت پوشش درمانی آئین گشایشی 
که وزرا و معاونان رئیس جمهور در شهرستان های مختلف داشتند نیز برعهده اورژانس 115 بود.

محم��د نظری ن��ژاد ک��ه 44 سال س��ن دارد، 
وقتی در منزل ویالیی خود در حومه رفسنجان 
تنها بوده درد شدیدی در قفسه سینه احساس 
می کن��د و زمانی که دردش ب��ه شانه می رسد با 
نگران��ی دراز کشی��ده و ب��ا همس��رش تم��اس 
می گیرد اما وی پاسخ نمی دهد. محمد با توجه 
به شدت درد حس می کند مسأله جدی است و 
سع��ی می کن��د تک��ان نخ��ورد. همس��رش 15 
دقیق��ه بع��د که تم��اس محم��د را روی دستگاه 
تلفن خود می بیند با او تماس می گیرد و متوجه 
موض��وع می شود، بالفاصله ب��ا یکی از دوستان 
خانوادگی خود که پزشک بوده تماس می گیرد 
و ماجرا را شرح می ده��د. دوست پزشکشان با 
محم��د تماس می گی��رد و از او می خواهد که به  
هیچ  وجه جابه جا نشود و منتظر باشد. خودش 
نی��ز به اورژانس 115 اطالع می دهد و همزمان 
همس��ر محم��د ک��ه نگ��ران ب��وده ب��ا دوس��ت 
همس��رش ،علی زارع، که فاصل��ه اش تا محمد 
کمتر است تم��اس می گیرد تا سریع خودش را 
به محم��د برساند. آق��ای زارع نی��ز در آن زمان 
رفسنج��ان بوده و 40 کیلومت��ر تا محمد فاصله 
داشت��ه بنابرای��ن از پ��درش می خواه��د ک��ه به 
کم��ک دوستش برود. پ��در علی خ��ودش را به 
محم��د می رسان��د و او را با ماشی��ن شخصی به 
سمت بیمارستان حرک��ت می دهد و بین راه با 

آمبوالنس اورژانس روبه رو می شود.
تکنسین ه��ا، علی ملکی و مجی��د خراسانی، 
سریع محمد را به داخل آمبوالنس برده و بعد از 
گرفتن فشار خون و انجام اقدامات اولیه عنوان 
می کنن��د ک��ه بای��د او را ه��ر چ��ه سریع ت��ر ب��ه 
بیمارست��ان برسانن��د اما در مسی��ر محمد تمام 
عالئم حیاتی خود را از دست می دهد و ملکی و 
خراسان��ی عملی��ات احی��ا را ش��روع می کنند، 
ب��ه زندگ��ی  محم��د بع��د از 7 ال��ی 8 دقیق��ه 
برمی گ��ردد و او را ب��ه بیمارست��ان می رسانند و 
پس از سه روز بست��ری شدن در ICU به کانون 

گرم خانواده باز می گردد.
محم��د می گوید: هیچ کس فک��ر نمی کند که 
م��رگ ت��ا ای��ن حد ب��ه آدم��ی نزدی��ک باشد آن 
لحظ��ات را ب��ه خاط��ر دارم ام��ا نمی خواهم در 
م��وردش صحبت کنم. من سه فرزند 17، 14 و 
4 سال��ه دارم، ب��ا کمک تکنسین ه��ا و خواست 
خداون��د ب��ه زندگی برگشت��ه ام تا کن��ار آن ها و 

همسرم باشم، پس از این اتفاق 90 درصد روند 
زندگی ام تغییر کرده است. 

حالش خوب بود اما یک دفعه 
تللاش  شللاهد  کللرد،  تمللام 
تکنسین ها بودم و نفسم در 
سینه حبس شللده بود هنوز 
می آیللد  یللادم  لحظلله  آن  کلله 
مبهللوت سللرعت عمللل آن دو 
از  بایللد  می شللوم،  تکنسللین 
تکنسین هایی که در بدترین 
بللا  مکانللی  و  زمانللی  شللرایط 
کارهللای  تجهیللزات  کمتریللن 
بزرگللی انجام می دهنللد و به 
یللک انسللان جللان دوبللاره ای 
در  تشللکری  می بخشللند 
شأنشللان انجللام داد هرچند 
آنهللا جایللگاه بزرگی نللزد خدا 

دارند. 

عل��ی زارع، دوست محم��د نظری نژاد، که در 
لحظ��ات احیا کن��ارش ب��وده آن روز را این گونه 
ش��رح می ده��د: همسر محمد تم��اس گرفت و 
اط��الع داد ک��ه او در منزل خ��ارج از شهر خود 
دچار مشکل شده و تنهاست و از من خواست تا 
ه��ر چ��ه سریع ت��ر خ��ودم را ب��ه او برسانم چون 
رفسنج��ان ب��ودم و تا آنج��ا فاصله ب��ود سریع با 
پ��درم ک��ه نزدی��ک آنج��ا ب��ود تم��اس گرفت��م و 
درخواس��ت کردم خودش را ب��ه محمد برساند. 
پ��درم که حال او را می بین��د و حدس می زند به 
خاط��ر شرای��ط آن منطق��ه امکان پی��دا نکردن 
آدرس توس��ط اورژانس هست تصمیم می گیرد 
خودش او را حداقل تا ج��اده آسفالت برساند، 
وقتی که من رسی��دم پدرم محمد را به اورژانس 
رسان��ده و آمبوالن��س ب��ه سم��ت بیمارست��ان 
حرکت کرده بود، حالش خوب بود اما یک دفعه 
تم��ام ک��رد، شاه��د ت��الش تکنسین ها ب��ودم و 
نفس��م در سین��ه حبس ش��ده بود هن��وز که آن 
لحظ��ه یادم می آید مبه��وت سرعت عمل آن دو 
تکنسین می ش��وم، باید از تکنسین هایی که در 
بدتری��ن شرای��ط زمان��ی و مکان��ی ب��ا کمترین 

تجهی��زات کارهای بزرگی انج��ام می دهند و به 
یک انسان جان دوب��اره ای می بخشند تشکری 
در شأنش��ان انج��ام داد هرچن��د آنه��ا جایگ��اه 

بزرگی نزد خدا دارند.
عل��ی زارع که ب��ار اول نیس��ت در این شرایط 
ق��رار گرفت��ه گف��ت: پ��س از ی��ک تص��ادف به 
اورژانس نیاز پیدا کردم، آن روز برای دومین بار 
شاهد ت��الش اورژانس و سخت��ی کارشان بودم 
اما این بار چون همراه بیمار بودم بعضی نکات 
توج��ه ام را جل��ب می ک��رد مثال بدتری��ن موقع 
زمان��ی ب��ود ک��ه ماشین ه��ا ب��ه آمبوالن��س راه 

نمی دادند و هرلحظه برای محمد حیاتی بود.
عل��ی ملک��ی یک��ی از تکنسین ه��ای احیاگر 
محم��د نظری ن��ژاد وضعی��ت آن روز را این طور 
توضی��ح داد که ب��ا اطالع مرکز پی��ام به یکی از 
جاده ه��ای خاکی اط��راف پایگاه اع��زام شدیم 
بیم��ار مردی با عالئم مشک��ل قلبی اعالم شد، 
همراه بیم��ار او را حرکت داده بود و بین راه به 
ما رسیدند اقدام��ات اولیه را انجام دادیم و نیاز 
بود ک��ه او را به بیمارستان برسانی��م. متأسفانه 
بیمار قب��ل از رسیدن به بیمارستان تمام عالئم 
حیاتی خود را از دست داد و ما عملیات احیا را 
شروع کردی��م، خوشبختانه بعد از 7 تا 8 دقیقه 
بیم��ار برگشت و او را ب��ه بیمارستان رساندیم و 
پ��س از 3 روز بستری در بخ��ش ICU سالمتی 
خود را دوباره به دست آورد. قرار گرفتن در این 
شرایط با توجه  به شغلمان بارها اتفاق می افتد 

اما این تکرار از استرس ما نمی کاهد.
مجی��د خراسانی دیگر تکنسی��ن احیاگر این 
عملی��ات صحبت ه��ای همک��ار خ��ود را ادام��ه 
می ده��د و می گوی��د ب��ار اول نب��ود ک��ه در این 
شرایط ق��رار می گرفتیم مرگ دست خداست و 
ما تمام تالش خود را می کنیم. در بعضی مواقع 
که بیمار برنمی گ��ردد لحظه خیلی بدی هست 
اما خوشبختانه محم��د برگشت و اینکه زندگی 
دوباره او به دستان ما اتفاق افتاده به ما آرامش 
می ده��د. احیا در یک فض��ای محدود و بسته با 
امکان��ات کم ک��ار سخت��ی است اما ک��ار جایی 
سخت تر می شود ک��ه همراه بیمار هم در کار ما 
مداخله کند که عالوه ب��ر ایجاد استرس و عدم 
تمرک��ز باعث از دس��ت دادن زمان و سرعت کار 

ما می شود.

کارکنان اورژانس فرشته های الهی هستند که 
مام��ور به کار روی زمین شده اند. چراکه از روح و 
ج��ان خ��ود ب��رای  بیم��اران و مصدوم��ان هزینه 
می کنند. فرشتگانی که اگر نبودند چه بسا جان 
بسیاری از مردم از دست می رفت و خانواده های 
بسیاری داغدار و یتی��م می شدند . وای به روزی 
که یکی از این فرشته های آسمانی دچار حادثه و 
زمینگیر شود حت��ی اگر خود فرشته ای بر بالین 

داشته باشد.
محم��د پاکاری مروست متول��د 1340 در یزد، 
دارای همسر و سه پسر 32، 30 و 25 ساله یکی 
از تکنسین های آسیب دی��ده اورژانس یزد است 
ک��ه از س��ال 1372 وارد اورژانس ش��د و در سال 
1375 در حی��ن مأموریت تصادف ک��رد، از یک 
چشم نابینا و چشم دیگرش نیازمند پیوند قرنیه 
شد، سمت چپ بدنش بی حس است، بخشی از 
مغ��ز و مخچ��ه اش آسی��ب دی��ده و نمی تواند به 
راحتی حرکت کن��د. فرشته ای که خود نیازمند 
کمک فرشته ای دیگر شده اما این بار فرشته ای 
از جن��س متفاوت، فرشته ای که ب��ا جان و دل و 
همیش��ه در کنارش باش��د، باید هم��واره کسی 
مواظبش باشد زی��را در حالت راه رفتن کنترلی 
ن��دارد، تابحال 5 یا 6 عمل بر روی مغزش انجام 

شده است.
ماه��ی دوبار سفر ب��ه تهران ب��رای یک تنفس 

ساده
از س��ال 75 که تصادف کرد ت��ا سال 76 برای 
پیگیری مراحل درمان مرت��ب به تهران مراجعه 
ک��رد و تا سال 81 این مراجعات ادامه داشت اما 
از س��ال 81 تا سال 90 به دلیل بهبودی نسبی و 
ادامه درم��ان در یزد مراجعه به تهران قطع شد. 
در س��ال 90 به دلیل ضایعاتی ک��ه داشت دچار 
مشکل تنفس��ی و نیازمند عمل جراحی شد و با 
توجه ب��ه اینکه راه مجاری تنفس��ی اش در حال 
بسته شدن ب��ود در تهران عمل شد و از آن زمان 

برای تنفس از دستگاه استفاده می کند.
از س��ال 90 تابح��ال چندین بار دچ��ار ایست 
تنفس��ی شده و ک��ارش به ICU کشی��ده است و 
برای ادامه درمان مشکالت تنفسی مجبور شده 

ماهی دو بار به تهران برود.
همسرش پرستاری تمام وقت در خدمت او

سرک��ار خانم ع��زت منتظ��ری، همس��ر آقای 
پاک��اری، همان فرشته ای اس��ت که سال هاست 
نگه��داری از یک فرشته ی دلسوز ب��رای مردم و 
جامع��ه را بر عه��ده گرفته، فرشت��ه ای که در راه 
خدم��ت به مردمش با این مشکالت مواجه شده 
اس��ت، فرشته ای که مسبب��ان مشکالتش حتی 
هزینه های درمانی او را تقبل نکردند و دولت نیز 
چی��زی برای ای��ن حادثه به او ن��داده زیرا راننده 
آمبوالنس اورژانس مقصر تصادف شناخته شده 
و این م��رد شریف و بزرگوار به دلیل اینکه مقصر 
حادثه همک��ارش ب��وده از وی گذشته و رضایت 

داده است.
همس��رش در سال 90 برای درخواست تأمین 
هزینه ه��ای درمان��ی ب��ه رئی��س دانشگ��اه علوم 
پزشک��ی ی��زد مراجع��ه می کن��د ام��ا آنه��ا تنه��ا 

هزینه ه��ای درمان��ی در ی��زد را متقب��ل شدند و 
مابقی هزینه ها را خانواده آقای پاکاری پرداخت 

می کنند.
محم��د پاک��اری، م��ردی که در حی��ن خدمت 
دچار سانحه شد چنان به کارش عالقمند است 
که ب��ا وجود مشکالت ح��اد جسمانی نمی تواند 
بیک��ار بنشیند و در سال 80 خدمت در درمانگاه 
را ب��ه استراح��ت در منزل ترجی��ح می دهد و در 
س��ال 85 نی��ز ک��ار اداری در اورژانس ی��زد به او 
واگ��ذار می شود اما در س��ال 90 که با مشکالت 
تنفسی دست و پنجه نرم می کند دیگر یارای کار 
ن��دارد و رئی��س دانشگ��اه علوم پزشک��ی یزد در 
چارچوب قانون آنچه در توان دارد برای کمک به 
ایش��ان به کار می گی��رد و در سال 90 با 18 سال 

سابقه و 30 روز حقوق او را بازنشسته می کنند.
بیم��ه او را حمای��ت نکرده و غرامت��ی دریافت 

نکرده است

محمد پاکاری این روزها به خاطراتی دل خوش 
است که در سال های کوتاه خدمتش در اورژانس 
برایش رقم خ��ورده، حتی لحظه به لحظه ی روز 
حادثه را به یاد دارد و در این باره می گوید ساعت 
8 صبح روز نهم اسفند سال 1375 به محل کارم 
رفتم و بعد از 3 ی��ا 4 دقیقه برای مأموریت اعزام 
شدیم. سر تقاطع رانن��ده آمبوالنس برای اینکه 
زودت��ر به صحن��ه مأموریت برسد ب��ا سرعت و در 
جه��ت خالف دیگ��ر خودروها حرک��ت می کرد. 
تص��ادف ب��دی رخ داد ک��ه حتی تیر چ��راغ برق 
کن��ده شد و سقف یک مغازه روی ماشین ریخت 
من بیهوش شدم. سه م��اه کامل بیهوش بودم و 
بع��د از به هوش آمدن ب��ه خانه آمدم و همسرم 9 
م��اه کام��ل در من��زل از م��ن پرست��اری ک��رد. 
آمبوالنس بیمه کامل نبود طبق قانون کارمندان 
دول��ت جزو اشخاص ثالث محسوب نمی شدند و 

بیمه چیزی به من پرداخت نکرد.
خاطرات او را زنده نگه داشته است

خستگ��ی دو ده��ه ب��ی ب��ال و پ��ر ش��دن این 
او  ص��دای  در  می ت��وان  را  آسمان��ی  فرشت��ه ی 
احساس کرد، به قدری از تماسم به وجد آمده که 
دلم نمی آید صحبتش را قطع کنم. از او خواستم 
یکی از خاطراتش را برایم تعریف کند، سرشار از 
احساس ادامه می دهد کار در اورژانس را دوست 
داشت��م و تمام��ش خاط��ره است. ی��ک شب که 
شیفت بودم در بافق یزد تصادف شده بود و یک 
نفر در ماشین گی��ر افتاده بود برای آزاد کردنش 
تالش زی��ادی کردی��م متأسفانه پای��ش به دلیل 
ضرب��ه ی وارده کن��ده شده بود و فق��ط از پوست 
آویزان بود. مجبور شدیم برای زودتر انجام شدن 
ک��ار ای��ن پوس��ت را ه��م ج��دا کنی��م و او را ب��ه 
بیمارستان برسانیم وقت��ی متوجه موضوع شده 
بود م��را در بیمارستان دی��د و محکم توی گوش 
من زد چون فکر می ک��رد ما عمدا پایش را قطع 

کردیم.
در پای��ان ای��ن گ��زارش باید گفت ک��ه در حال 
حاضر سالم��ت جسمی و روح��ی این فرشته ی 
زمینگیر ب��ه ثبات رسیده ام��ا چشم انتظار یاران 

قدیمی خویش است...

با وانت یا موتورسیکلت به مناطق سخت گذر 
اعزام می شویم

نجات پیرمرد 72 سللاله در مناطق سللخت گذر توسللط 
تکنیسین های اورژانس بم

حوالی ساعت 16 یکشنبه شانزدهم خرداد 95 با مرکز پیام 
فوریت ه��ای پزشکی شهرستان بم تم��اس گرفته شد و خبر از 
ی��ک مورد سوختگی در روستای ده مراد این شهرستان داد. با 
اع��الم مرک��ز پی��ام، تکنسین های پایگ��اه شهدوست��ی که 48 
کیلومت��ر ت��ا ف��رد آسیب دی��ده فاصل��ه داشتند سری��ع حرکت 
کردن��د اما محل حادثه منطق��ه سخت گذر محسوب می شود و 

ب��ردن آمبوالن��س ت��ا آنج��ا امکان پذی��ر نب��وده اس��ت.
علیرض��ا دادبین و می��الد دادخواه دو تکنسی��ن اعزامی که 
ب��رای ب��ار اول نیس��ت در چنی��ن شرایط��ی ق��رار می گیرند از 
محلی ه��ا کمک گرفت��ه و 10 کیلومتر را ب��ا موتورسیکلت طی 

می کنن��د ت��ا ب��ه مح��ل موردنظ��ر برسن��د. 

علیرضا دادبی��ن ماجرا را اینطور شرح می دهد: وقتی مرکز 
پی��ام ای��ن مأموریت را اعالم کرد با شنی��دن محل می دانستیم 
تنها وسیله رسیدن ب��ه آن منطقه موتورسیکلت است چون بار 
اول��ی نبود که به ای��ن محل اعزام می شدیم، م��ورد سوختگی 
اع��الم شده بود بنابراین ت��ا جایی که امکان ب��ردن آمبوالنس 
ب��ود رفتیم. آنجا وسایل م��ورد نیاز از جمله جامبگ، گاز و باند 
و همچنی��ن النگ را هم محض احتی��اط بردیم. به محل اعالم 
ش��ده رسیدیم. موردمان مرد مس��ن 72 ساله ای بود که اقدام 
به سوزاندن برگ های خشک درخت��ان باغ کرده اما نتوانسته 
بود آتش را کنترل کند و خودش هم در حلقه آتش گیر افتاده 

و دچ��ار 40 درص��د سوختگ��ی ش��ده ب��ود.
دادبی��ن که پایگاهش 100 کیلومت��ر از شهرستان بم فاصله 
دارد و باره��ا در محل های سخت گذر ب��ه ماموریت رفته ادامه 
می ده��د: مح��ل سوختگ��ی را شست وش��و داده و پانسم��ان 
کردیم، وسیله نبود تا بیمار را با النگ منتقل کنیم و مجبور به 
انتقال بیم��ار با موتورسیکلت تا مح��ل آمبوالنس شدیم. ابتدا 
او را ب��ا هماهنگ��ی ب��ه درمانگ��اه ریگان بردیم و پ��س از انجام 

اقدام��ات اولیه وی را به بیمارستان پاستور بم منتقل کردی��م.
می��الد دادخ��واه دیگر تکنسی��ن حاضر در ای��ن ماموریت در 
منطق��ه  ای��ن  در  می گوی��د:  همک��ارش  صحبت ه��ای  ادام��ه 
ماموریت ه��ای مشابه این مورد زیاد هس��ت و مشکل اصلی ما 
نداشت��ن آمبوالنس ه��ای کم��ک دار است و ب��ا آمبوالنس های 
فعل��ی که بیشتر آنها فرسوده هستند کار سخت می شود اما ما 
از بومی  ه��ا برای رفع این مشکل کم��ک می گیریم و با وانت یا 

موتورسیکل��ت ب��ه مناط��ق سخت گ��ذر می روی��م.
می��الد دادخ��واه که قبال در ی��ک محل سخت گ��ذر دیگر نیز 
خدم��ت کرده ادامه می دهد: این تنها مشکل اورژانس نیست 
بلک��ه مشکل بیشتر ارگان ه��ای خدمت رسان در این منطقه از 
جمل��ه آتش نشانی و هالل احمر نیز هست، در همین ماموریت 
م��ردم با آتش نشانی برای خاموش ک��ردن آتش تماس گرفتند 
ام��ا امکان آمدن ماشی��ن آتش نشانی به آن منطقه نبود و 300 
راس درخ��ت در آت��ش سوخت، ما از هالل احم��ر برای انتقال 
بیم��ار درخواست کمک کردیم اما آن ها ه��م به دلیل نداشتن 

آمبوالن��س مناس��ب نتوانستن��د ب��ه م��ا کم��ک کنن��د.
علیرض��ا دادبین از مأموریت های مشابه خود می گوید: چند 
م��دت قبل برادر همین فرد که دچار سوختگی شد، از درخت 
افت��اده و دچار شکستگی در چند ناحیه شده بود که مجبور به 
استف��اده از موت��ور و وان��ت برای انتق��ال بیمار شدی��م که این 
خ��ودش آسیب رس��ان اس��ت، م��وارد شکستگ��ی زی��اد اتفاق 

می افت��د و انتقال بیم��ار ب��ه ای��ن ص��ورت غیراصول��ی اس��ت.
میالد دادخواه و علیرض��ا دادبین  با اینکه بارها برای انجام 
ماموریت ها مجبور به پی��اده روی و موتورسواری غیراستاندارد 
شده ان��د اما مشکل اصل��ی را در انتقال بیم��ار و امکان آسیب 
بیشت��ر به او عنوان کردند و گالیه ای از شرایط کاری نکردند و 
ای��ن نشان از انسانی��ت آن ها دارد و می توان آن ه��ا را قهرمان 

نامید و تع��داد این قهرمان ها در اورژان��س 115 ک��م نیس��ت.

با خواست خدا و کمک تکنسین ها 
به زندگی برگشته ام

گفتگو با محمد نظری نژاد بیماری که توسط اورژانس رفسنجان احیا شد

3 سال کار، 3 ماه کما و 20 سال خانه نشینی

فرشته ای با بال های شکسته
گفت و گو با محمد پاکاری تکنسین آسیب دیده یزدی



صفحه    10
شماره دوازدهم | خرداد ماه 1395  

MAY 2016
اولین المپیاد علمی - عملی فوریت های پزشکی هرمزگان برگزار شد

ب��ه گ��زارش روابط عمومی مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریت های پزشک��ی بندرعباس، اولی��ن دوره از المپیاد علم��ی عملی فوریت های پزشک��ی در روز ششم 
اردیبهشت با حضور معاون درمان و رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی در سالن فارابی بیمارستان شهید محمدی برگزار شد.

این المپیاد با شرکت 34 نفر از تکنسین های فوریت های پزشکی شهرستان های استان هرمزگان با هدف افزایش مهارت های علمی و عملی تکنسین ها برگزار 
شد.

در این المپیاد آقایان هادی اباذری، نبیل بستکی پور و عبداله صالحی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند که به المپیاد کشوری راه پیدا خواهند کرد و جوایزی 
به آن ها اهدا شد.

م��ورد، مشک��ل تنفسی و سنگی��ن وزن اعالم 
می ش��ود و سری��ع ب��ه آدرس��ی ک��ه مرک��ز پیام 
اع��الم کرده حرکت می کنن��د. تصورشان مثل 
م��وارد مشاب��ه ف��ردی ب��االی ص��د کیل��و بوده 
اس��ت؛ اما ب��ا صحن��ه ای مواج��ه می شوند که 
ف��رای تصورش��ان اس��ت، خانم��ی 58 ساله با 
وزنی نزدیک به 400 کیلوگرم در اتاقی بزرگ 
ک��ه در نگاه اول با دیدن فردی با چنین هیبت 

بزرگ��ی ات��اق دی��ده نمی ش��ود.
سلم��ان دانیالی تکنسی��ن اورژانس اصفهان 
که در مدیری��ت انتقال این بیمار 400 کیلویی 
نق��ش داشته می گوید: هم��راه بیمار گفته بود 
ک��ه م��ادرش خیل��ی چاق هس��ت ام��ا ذهن ما 
چنین چی��زی را تصور نمی ک��رد. دو سال بود 
ب��رای  و  ب��ود  نش��ده  اتاق��ش جابه ج��ا  از  ک��ه 
نگه��داری او دچ��ار مشک��الت فراوان��ی شده 
بودن��د. از یک تخ��ت ب��زرگ بیمارستان��ی ک��ه 
ب��رای  بودن��د  داده  ب��رش  را  آن  لبه ه��ای 
استراح��ت او استف��اده کرده و ی��ک چهارپایه 
هم ت��راز با تخ��ت ق��رار داده بودند ت��ا شکم او 
روی آن ق��رار بگیرد. بیمار دو دختر داشت که 
دو  در  می گفتن��د  و  می کردن��د  مراقب��ت  او  از 
س��ال گذشته پزشک ه��ای زیادی را ب��ه منزل 
آوردی��م و خیلی هزینه کردیم ام��ا تمام آنان با 
ب��ه  را  او  گفتن��د  معاین��ه  ب��دون  و  دیدن��ش 
بیمارست��ان منتق��ل کنی��د ک��اری از دس��ت ما 
برنمی آید بای��د در بیمارستان و با تجهیزات او 

را معاین��ه و درم��ان کنی��م.
ما می توانستی��م بعد از اقدامات اولیه 
و بهت��ر شدن حالش مث��ل سایرین او را 
ب��ه بیمارست��ان منتق��ل نکنی��م ام��ا من 
وارد اورژان��س شده ام تا تمام توان خود 
را برای کمک به مردم به کار ببرم. او را 
از  و  بردی��م  الزه��را  بیمارست��ان  ب��ه 
سوپروای��زر خواستی��م ت��ا تم��ام خدم��ه 
اورژانس را به کم��ک ما بفرستد و آن ها 
ب��ا دیدن ای��ن شرایط همک��اری الزم را 
انج��ام دادند و با کمک سی نفر بیمار را 

ب��ه داخ��ل بیمارست��ان بردی��م.
خان��واده بیمار بارها سع��ی کرده اند او را به 
بیمارست��ان منتق��ل کنن��د و حت��ی یک ب��ار ب��ا 
جرثقی��ل و ی��ک وان��ت هماهن��گ کردن��د ام��ا 

موف��ق ب��ه انتق��ال او نشده ان��د.
مشک��ل  بیم��ار  می ده��د:  ادام��ه  دانیال��ی 
تنفسی داشت اکسیژن را تا آخر باز کردیم اما 
بهب��ودی در شرای��ط او ایجاد نش��د و همکارم 

محسن سوران��ی پیشنهاد داد تا با آتش نشانی 
تم��اس گرفت��ه و از آن ه��ا کمک بگیری��م، زیرا 
شک��ی نبود ک��ه ما دو نفر از عه��ده جابجایی و 
تک��ان دادن بیم��ار برنمی آمدی��م، بنابرای��ن با 
مرکز پی��ام تم��اس گرفت��ه و درخواست کمک 
کردیم ام��ا آن ساعت خیلی شل��وغ بود و تمام 
کده��ا مأموریت بودن��د. اتاق فرم��ان پیشنهاد 
داد از پایگاه ه��ای دیگر درخواست کمک کند 
ام��ا به تع��داد خیل��ی زی��ادی نیاز ب��ود پس از 

همسایه ه��ا کم��ک گرفتی��م.
محس��ن سوران��ی صحبت ه��ای همکارش را 
تأیی��د کرده و می گوید: برانکارد را آوردیم تا با 
توج��ه ب��ه شرای��ط بیم��ار آن را آم��اده کنی��م، 
آتش نشان��ی ب��ه کم��ک م��ا آم��د و 14 نف��ر از 
همسایگان نیز در انتق��ال بیمار کمک کردند. 
نزدی��ک  ت��ا  و  گذاشت��ه  پت��و  ی��ک  روی  را  او 
آمبوالن��س کشیدیم و بعد ب��ا کمک همسایه ها 
و آتش نشان��ی توانستی��م ب��ا تغییرات��ی ک��ه در 
کابی��ن آمبوالن��س ایج��اد کردی��م بیم��ار را جا 
دهی��م و ب��ه سم��ت بیمارستان حرک��ت کنیم. 
ای��ن خانم که به خاطر مشک��الت غدد لنفاوی 

دچ��ار اضاف��ه وزن شدید ش��ده بود ح��دود دو 
س��ال نتوانسته بود از اتاق خارج شود و آفتاب 
را ندی��ده ب��ود وقت��ی او را ب��ه داخ��ل حی��اط 
آوردیم ب��ا استنشاق هوای ت��ازه تنفسش بهتر 

ش��د.
سوران��ی می افزاید: م��ا می توانستیم بعد از 
اقدام��ات اولی��ه و بهت��ر ش��دن حال��ش مث��ل 
سایرین او را ب��ه بیمارستان منتق��ل نکنیم اما 
من وارد اورژان��س شده ام تا تمام توان خود را 
ب��رای کم��ک به م��ردم ب��ه ک��ار بب��رم. او را به 
سوپروای��زر  از  و  بردی��م  الزه��را  بیمارست��ان 
خواستی��م تا تمام خدم��ه اورژانس را به کمک 
م��ا بفرست��د و آن ه��ا ب��ا دی��دن ای��ن شرای��ط 
همک��اری الزم را انجام دادن��د و با کمک سی 

نف��ر بیم��ار را ب��ه داخ��ل بیمارست��ان بردی��م.
و  بیم��ار  لبخن��د رضای��ت  دانیال��ی  سلم��ان 
همراهان��ش را پاداش خود می داند و از کاری 

ک��ه انج��ام داده راض��ی اس��ت.
ای��ن دو تکنسی��ن اصفهان��ی مش��ت نمون��ه 
پی��ش  اورژان��س  تکنسین ه��ای  خ��روار 
بیمارستان��ی این سرزمین هستند. افرادی که 
ب��دون توجه به شرای��ط اقلیمی، آب و هوایی و 
سای��ر موارد و موان��ع و سختی ها ب��رای نجات 
ج��ان ی��ک ف��رد از تم��ام ت��وان خ��ود استفاده 
می کنن��د و دل خ��وش ب��ه لبخنده��ا و رضایت 
خداون��د هستن��د و معتقدن��د دع��ای خیر این 

مردم دنیا و آخرت آن ها را تضمی��ن می کن��د.

نجات معجــزه آســای کــودک تیرخورده 
روستایی

خدا هر قطعیتی حتی مللرگ رامی تواند تغییر 
دهد

ب��ا اینک��ه چهار س��ال از آن روز گذشته اس��ت اما آن قدر 
تح��ت تأثیر آن حادث��ه هستم که هنوز تک ت��ک لحظه های 

آن را ب��ا جزئی��ات ب��ه ی��اد دارم.
    ساعت 12 ظهر در پایگاه مرکزی شیفت بودم که یک 
م��ورد تیرخوردگ��ی در یک��ی از روستاهای زرن��د گزارش 
ش��د. مص��دوم پسربچه 8 سال��ه ای بود ک��ه از ناحیه شکم 
آسی��ب جدی دیده بود. آن طور که به ما اعالم شد با توجه 
به شدت جراحات ک��ودک، تماس گیرنده هم زمان با اعالم 
گ��زارش ب��ه اورژان��س با خ��ودرو شخص��ی به ط��رف شهر 
حرک��ت کرده بود ب��ه همین خاط��ر آدرس دقیقی از آن ها 
نداشتی��م. از آنج��ا ک��ه تنها ی��ک مسیر ارتباطی ب��ا روستا 
وجود داشت، م��ا ناگزیر به همان ط��رف رفتیم.یک واحد 
کمکی هم به محل اعزام ش��ده بود. نزدیکی جاده منتهی 
ب��ه روستا رسیده بودیم که یک خ��ودروی سواری برایمان 
چراغ زد. چه��ره هراسان راننده نشان می داد که مصدوم 
همراه آن ها است. من به سرع��ت از آمبوالنس پایین رفتم 
و به ط��رف خودرو دویدم. راننده که هراسان و پریشان بود 
ب��ا دی��دن آمبوالن��س پی��اده ش��د و درحالی ک��ه در عقبی 
خودرو را بازکرده بود حادث��ه را با سراسیمگی شرح داد: 
»ب��رادرزاده و پس��ر 9 سال��ه ام در غفل��ت ما، س��راغ سالح 
شک��اری ام که داخل خ��ودرو ب��ود رفت��ه و متأسفانه وقتی 
آن ه��ا در حال بازی بودند به طرف ه��م نشانه گیری کردند 
از فاصل��ه  پ��اره رو« اسلح��ه  ناگه��ان گلول��ه »چه��ار  ک��ه 
چندمت��ری شلیک ش��ده و ب��ه شک��م ب��رادرزاده ام خورده 

اس��ت.«
    درحالی ک��ه صحبت ه��ای عم��وی پس��رک را گ��وش 
می ک��ردم سرم را داخ��ل خودرو ک��ردم. زن��ی رنگ پریده 
پسربچ��ه نیمه ج��ان را در آغ��وش گرفته ب��ود و درحالی که 
سیل اش��ک روی صورتش بود ب��ا نگاه ه��ای پرتمنایش از 
م��ن کم��ک می خواس��ت. بخش��ی از چ��ادر زن روی شکم 
مصدوم ب��ود. شاید باورت��ان نشود وقت��ی او چادرش را از 
روی پس��رک برداش��ت آن ق��در جراح��ت هولن��اک بود که 
ب��رای ثانیه هایی یکه خورده و شوک��ه شدم. گلوله شکم را 
کام��ل شکافت��ه و چ��ون از فاصله نزدی��ک شلیک شده بود 
اندام ه��ای داخل��ی آسی��ب زی��ادی دی��ده و خ��ون زیادی 
ازدست رفت��ه بود و وقتی کس��ی آن صحنه را می دید قطعا 
فک��ر می ک��رد که آن بچ��ه از دس��ت رفته اس��ت و کاری از 
دس��ت کسی برنمی آید، هر چند که عمر دست خدا است.
    وضعی��ت بحران��ی بود. بالفاصل��ه مصدوم را از خودرو 
خارج ک��رده و پشت آمبوالن��س بردیم و ابتدا ب��ا پانسمان 
فش��اری سع��ی در کنت��رل خونری��زی ک��ردم و سپس سرم 
تراپ��ی و گرفت��ن رگ از بیم��ار را انج��ام دادم. ب��ا سرعت 
مشغ��ول رسیدگی به مصدوم بودم ک��ه واحد کمکی رسید 
و ب��ا کم��ک همک��ارم آق��ای ع��رب پ��ور اقدام ه��ای پی��ش 
بیمارستان��ی را آغ��از کردی��م. هم��ان موق��ع موض��وع ب��ه 
بیمارست��ان اعالم و قرار شد بیم��ار بالفاصله به اتاق عمل 
انتق��ال یاب��د. لباس هایم��ان غ��رق در خون ب��ود و سخت 
مشغ��ول ک��ار بودی��م ک��ه ناگهان پس��رک چشم ب��از کرد و 
درحالی ک��ه نای ح��رف زدن نداشت از م��ا پرسید که کجا 
هس��ت من برایش توضیح دادم. سپ��س رو به من کرد و با 
نگاه��ی بی رمق ادام��ه داد: »م��ن دارم می میرم؟« همان 
موق��ع بغضم گرفت. نمی دانستم چ��ه بگویم. فقط صورتم 
را از او برگردان��دم ت��ا اشک های��م را نبیند س��وال سختی 
ه��م  و  می دانست��م  را  جواب��ش  ه��م  ک��ه  ب��ود  پرسی��ده 
نمی دانستم، اگر ب��ه علمم رجوع می کردم جواب سوالش 
مثب��ت بود اما خ��دا هر قطعیت��ی حتی م��رگ را می تواند 
تغیی��ر دهد. همک��ارم به کمک آمد و پس��رک را آرام کرد، 

ک��ودک دوب��اره از ه��وش رف��ت.
    سرانج��ام پسرک نیمه جان ب��ه اتاق عمل منتقل شد و 
م��ا به پایگ��اه برگشتی��م. دل ت��وی دلمان نب��ود و مدام از 
بیمارست��ان وضعیت پس��رک را پیگیری می کردیم. غروب 
ش��ده بود که راهی بیمارستان شدیم. وقتی به آی.سی.یو 
رسیدی��م هن��وز چی��زی نپرسی��ده بودیم که ناگه��ان پدر و 
چ��ه  نمی دانستی��م  آمدن��د.  م��ا  به ط��رف  پس��رک  م��ادر 

پیش آم��ده اس��ت.
    ه��زار فکر به ذهنمان رسید و سرجایمان خشکمان زد 
ام��ا پدر پسرک با دیدن ما و ب��ا چشمانی اشک بار ما را در 
آغ��وش کشی��د. او گف��ت بیمارست��ان گفت��ه امدادگ��ران 
اورژان��س ج��ان پسرت��ان را نج��ات داده ان��د و م��ا از شما 
ممنونی��م. در آن لحظات حس عجیب��ی داشتیم. اشکمان 
بی اختی��ار ج��اری ب��ود و به هم��راه خانواده پس��ر 8 ساله 
گری��ه می کردی��م. از آن روز ب��ه بع��د هرازگاه��ی این پسر 
نوج��وان با خان��واده اش به دیدن ما می آی��د و همچنان به 
خاط��ر نجات��ش قدردانی می کن��د. بی تردید ای��ن خاطره 
یک��ی از بهتری��ن اتفاق��ات دوران کاری ام اس��ت که هرگز 

فراموش��ش نمی کن��م.

و  اه��واز  ساک��ن  و  متول��د  قل��ی زاده،  اک��رم 
کارشناس پرستاری است. او که از سال 1381 
ک��ار خ��ود را از بیمارستان گلست��ان اهواز آغاز 
را  خ��ود  ط��رح  بیمارست��ان  هم��ان  در  ک��رده 
گذران��ده و در سال 1384 به بیمارستان بقایی 
اه��واز رفته است. خانم قل��ی زاده تجربه کار در 
 ICU، بخش ه��ای مختلف بیمارست��ان ازجمله
CCU، MRI، جراح��ی و غیره را دارد و تا سال 
بقای��ی خدم��ت ک��رده  بیمارست��ان  1390 در 
است. همان س��ال به فوریت های پزشکی آمده 
و با توجه به نیاز به نیروی خانم برای مرکز پیام 
در ای��ن بخ��ش فعالی��ت خ��ود را آغ��از ک��رده و 
به این ترتی��ب ب��ه اورژان��س پیوست��ه اس��ت. در 
از  ت��ا  او خواستی��م  از  گفت وگوی��ی صمیمان��ه 
تجربی��ات کاری خود در اورژانس 115 برای ما 

بگوی��د.
یک یک پن��ج: از اولی��ن تجربه خ��ود در مرکز 

پی��ام اورژان��س بگویی��د.
به طورکل��ی کار در اورژانس تجربه است اما با 
توج��ه به اینکه بن��ده قبل از فعالی��ت در بخش 
فوریت ها در بخش ه��ای بالینی کار کرده بودم 
اطالع��ات و تجربیاتی ک��ه از قبل داشتم خیلی 
به من کم��ک می کند و شاید بتوان گفت اگر از 
می ش��دم  اورژان��س  بخ��ش  وارد  اول  هم��ان 
نمی توانست��م آن چنان که باید به بیماران کمک 
کنم. تم��ام اعزام هایی که داشتم را به یاد دارم 
و کمک ه��ای خوبی که توانستم به بیماران و به 
تیم اع��زام انجام دهم مره��ون تجربیاتی است 
ک��ه از قبل و در بخش های بالینی کسب کردم.

واحده��ای  از  کدام ی��ک  در  یک یک پن��ج:  
اورژانس فعالیت کرده اید؟ و کدام واحد بیشتر 

ب��رای شم��ا جذابی��ت دارد؟
اورژان��س  واحده��ای  تم��ام  در  تقریب��ا  م��ن 
ازجمل��ه ست��اد هدایت، اپرات��وری و بیسیم کار 
ک��رده ام. باید به این نکته توج��ه داشت که کار 
در مرک��ز پی��ام ی��ک ک��ار گروه��ی اس��ت ام��ا 
به طورمعم��ول نیروهای��ی ک��ه سابق��ه و تجرب��ه 
بیشت��ری دارن��د مسئولیت سوپروای��زوری را بر 
عهده می گیرند و سع��ی تمام افراد مجموعه بر 

ای��ن اس��ت ک��ه نتیج��ه ک��ار خ��وب باش��د.
یک یک پن��ج:  بیشترین مشکالت واحد مرکز 

پی��ام چیس��ت؟
مزاحم تلفنی زیاد است و باید این موضوع در 
م��ردم  چراک��ه  ش��ود  فرهنگ س��ازی  جامع��ه 
نمی  دانند چه زمانی ب��ه آمبوالنس نیاز دارند و 
فکر می کنند برای هر موضوعی باید آمبوالنس 
اعزام شود. هرچند مرک��ز دیسپچ بدین منظور 
ایجادشده است که مواردی را که به آمبوالنس 
نیاز دارند مشخص کند اما در بسیاری از موارد 
نی��از به اعزام آمبوالنس نیست و پس از دریافت 
شرح ح��ال بیماران می توانیم راهکارهایی ارائه 
دهی��م که مشکالت آن ه��ا برطرف شود. برخی 
اوقاتاف��رادی که با 115 تماس می گیرند همان 

ابتدا می گویند که آمبوالنس نمی خواهند ولی 
کمک می خواهن��د و به عنوان مث��ال می پرسند 
ک��ه کدام بیمارست��ان به مسیر آن ه��ا نزدیک تر 
اس��ت زیرا بیم��ار بدح��ال دارند و بای��د هر چه 

سریع ت��ر او را ب��ه مراک��ز درمان��ی برسانن��د.
یک یک پن��ج:  اگ��ر کسی بخواه��د وارد مرکز 
پی��ام اورژانس 115 ش��ود باید چ��ه مراحلی را 

ط��ی کن��د؟
ع��الوه ب��ر مراح��ل استخدامی ک��ه از طریق 
کارگزین��ی دانشگاه ه��ای عل��وم پزشک��ی طی 
می شود، برای ک��ار و فعالیت در این حوزه باید 
صب��ور ب��ود و صبر و تحمل زی��ادی داشت، زیرا 
نیروه��ای دیسپ��چ در خ��ط مق��دم برخ��ورد ب��ا 
انجام وظیف��ه  بیم��ار  همراه��ان  و  مصدوم��ان 
می کنن��د و بای��د بتوانند این اف��راد را که اغلب 
وضعی��ت روحی مناسب��ی  ندارن��د آرام کنند تا 
بت��وان شرح ح��ال مناسب��ی از وضعی��ت بیم��ار 
دریاف��ت ک��رد. عالق��ه در ای��ن کار بسی��ار مهم 

اس��ت و اگ��ر نباش��د ف��رد موف��ق نمی ش��ود. 
یک یک پن��ج: با توجه به اینک��ه شما متأهل و 
مادر دو فرزن��د هستید آیا کار شما بر وظایفتان 

در من��زل تأثیرگ��ذار نیس��ت و ی��ا برعک��س؟
م��ن دو فرزن��د دارم. پس��رم 13 س��ال دارد و 
دخت��رم 2 ساله است. همس��رم در رسیدگی به 
بچه ه��ا کمک زی��ادی می کند، عالق��ه ای که به 
رشت��ه پرست��اری دارم سب��ب ش��ده اس��ت ک��ه 
باوج��ود سختی ه��ای زیادی که در ک��اردارم از 
ای��ن ک��ار خست��ه نش��وم و باوجود همس��ر و دو 
فرزن��د و مسئولیت هایی که ه��ر فرد در زندگی 
شخص��ی خ��ود دارد ه��ر ب��ار ک��ه به مح��ل کار 
می آی��م فقط کارم را می بین��م و تمام تالش من 
بر این است که به بهترین نحو کار خود را انجام 
دهم. باوجوداینک��ه همسرم همکارم نیست اما 
وضعی��ت و مشکالت این ک��ار را درک می کند. 
اگ��ر مشکلی در ک��ار رخ ده��د روی زندگی نیز 
تأثیر می گذارد به وی��ژه برخی از مأموریت ها که 
و  تل��خ  بسی��ار  می کنن��د  ف��وت  اف��راد  آن  در 
آزاردهنده است ولی برخورد همسرم به نحوی 
اس��ت که از افسردگی من بکاه��د و این مسئله 

روی زندگ��ی م��ن تأثی��ر نگ��ذارد.
یک یک پن��ج: یک خاطره تلخ از دوران کار در 

اورژان��س 115 تعری��ف کنی��د.

خاطرات مربوط به تصادفات همیشه بد بوده 
به وی��ژه تصادفاتی که منج��ر به مرگ هم وطنان 
ما شده است و باید آگاهی مردم در استفاده از 

وسایل نقلیه و نحوه رانندگی ارتقا پی��دا کن��د.
یک یک پن��ج:  و ی��ک خاط��ره خ��وب؟

خاط��ره شیرین و قشن��گ در اورژانس به نظر 
من تولد نوزادان است و زایمان های موفقی که 

توس��ط همک��اران م��ا انج��ام می ش��ود.
یک یک پن��ج: در آخ��ر صحبت��ی اگ��ر داری��د 

بفرمایی��د.
تقاض��ای م��ن از وزی��ر محت��رم بهداشت این 
است که قان��ون ارتقای به��ره وری در اورژانس 
115 نی��ز مانند سایر بخش ه��ای بالینی وزارت 
بهداش��ت اج��را ش��ود. الزم است ب��ه نیروهای 
فع��ال در خط مقدم فوریت ه��ای پزشکی توجه 
بیشت��ری شود. از شما ه��م درخواست می کنم 
به عنوان رسان��ه آگاهی م��ردم را در زمینه های 
مختلف ارتقا دهید و برای ارتقای آگاهی مردم 

در هنگ��ام نی��از ب��ه آمبوالن��س ت��الش کنی��د.

سیدحسن حسینی||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کار در مرکز پیام یک فعالیت گروهی استتکنسین اورژانس 115 کرمان

گفتگو با خانم قلی زاده دیسپچر باتجربه مرکز پیام اهواز

پاداش ما لبخند رضایت بیمار بود
انتقال بیمار 400 کیلویی توسط تکنسین های بلندهمت اصفهانی

روی خط دیسپچ
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تولد نوزاد عجول در آمبوالنس اصفهان
به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان، پنجشنبه 23 اردیبهشت طی تماسی با اتاق فرمان اورژانس اصفهان یک مورد 
درخواست کمک برای مادر باردار اعالم و بالفاصله نزدیکترین واحد امدادی اورژانس به محل اعزام شد و به محض رسیدن تکنسین های اورژانس با خانمی 24 
سال��ه ک��ه در حال زایمان در خودروی پراید بود مواجه شدند. تکنسین های اورژانس اقدام��ات الزم را برای یاری مادر در حال زایمان و جدا کردن بند ناف انجام 

دادند. سپس مادر و نوازد را به بیمارستان انتقال دادند. آقایان سید سلمان دانیالی و یوسف مهرابی تکنسین های حاضر در این ماموریت بودند.

 تکنسین های اورژانس فارس در برنامه پایش

تکنسین ه��ای اورژانس فیروزآب��اد فارس جوان افغانی را از 
مرگ حتمی نجات دادند. ای��ن خبر به نظر ساده، معمولی و 
پرتک��رار نکته قابل توجه و ویژه ای ب��رای جامعه تکنسین های 
اورژان��س نداش��ت و روزانه با م��وارد زیادی شبی��ه این مورد 
سر و ک��ار دارند. تا اینک��ه این خبر در برنام��ه تلویزیونی پایش 
مطرح ش��د و تکنسین های حاضر در ای��ن عملیات در لیست 

کاندی��دای قهرم��ان مردم��ی معرف��ی شدن��د.
انتش��ار این خب��ر توسط یک شبک��ه رسمی مل��ی و معرفی 
ی��ک شغل، نه یک فرد، به عن��وان قهرمان یک خبر ویژه برای 
تکنسین های��ی بود که بع��د از چهار دهه فعالی��ت هیچ گاه به 
جایگ��اه شغلی آن ه��ا توجه نش��ده  است. خلی��ل منصوری و 
ست��ار شریف��ی دو تکنسین��ی ک��ه در برنام��ه تلویزیونی پایش 
به عن��وان کاندیدای قهرمان مردم��ی معرفی شدند خودشان 
ه��م نمی دانن��د چطور و بر اس��اس چه معیارهای��ی این مورد 

احی��اء انتخ��اب و در ای��ن برنام��ه معرفی ش��ده اس��ت.
خلی��ل منصوری ماج��را را این طور تعری��ف می کند: جمعه 
شانزده��م اردیبهشت ماه مرکز پیام یک مأموریت غرق شدگی 
اع��الم کرد و م��ا سریع به سم��ت محل حادثه اع��زام شدیم و 
بای��د این نکت��ه را هم بگویم که در ای��ن منطقه یعنی روستای 
جوک��ان و حوم��ه آن ب��ه دلی��ل وجود س��د و همچنی��ن تعدد 
استخره��ای مخص��وص کش��اورزی م��ورد غرق شدگ��ی زیاد 
اتف��اق می افتد و چون نیروی غری��ق  نجات بومی وجود ندارد 
و هالل احم��ر و آتش نشان��ی نیز ب��ه دلیل نداشت��ن تجهیزات 
ف��رد  متأسفان��ه  دهن��د،  انج��ام  خاص��ی  اق��دام  نمی توانن��د 

غرق ش��ده معم��وال ج��ان خ��ود را از دس��ت می ده��د.
ای��ن ج��وان افغان��ی قص��د شن��ا دریک��ی از استخره��ای   
کش��اورزی داشته و دچ��ار غرق شدگ��ی می ش��ود البته علت 
اصلی این غرق شدگی برخ��ورد سر مصدوم به کف استخر به 

 خاط��ر کم عمق ب��ودن آب و بیهوش��ی در ک��ف استخ��ر ب��ود.
منص��وری می گوی��د: کم عمق بودن آب باع��ث شده بود که 
قب��ل از رسی��دن م��ا او را از استخ��ر بی��رون بیاورند ک��ه البته 
هیچ گون��ه عالئ��م حیاتی نداشت، لذا احی��ا را شروع کردیم و 
بع��د از 30 دقیقه عالئ��م حیاتی به صورت ضعی��ف برگشت و 
سریع او را ب��ه بیمارستان منتقل کردیم و اقدامات را در آنجا 

ادام��ه دادی��م .
خلی��ل منص��وری نمی داند ک��ه چطور این احی��ا سوژه یک 
پی��ش  اورژان��س  اینک��ه  از  ام��ا  ش��ده   تلویزیون��ی  برنام��ه 

بیمارستان��ی دیده ش��ده بسی��ار خوشح��ال اس��ت.
ست��ار شریف��ی دیگ��ر تکنسین حاض��ر در ای��ن مأموریت از 
اینک��ه باالخره زحم��ات تکنسین ها به چش��م آمده خوشحال 
اس��ت و می گوید خدمات اورژانس فرات��ر از این موارد است. 
همک��اران ما همگی قهرمانان ناشناخته هستند و به طورقطع 
در کارنام��ه شغلی خود مواردی برتر از این احیا دارند. مردم 
زی��ادی  تع��داد  هن��وز  حت��ی  و  نمی شناسن��د  را  اورژان��س 
نمی دانن��د در چه م��واردی نیاز به تماس با اورژانس است که 
راه  بهتری��ن  و  ش��ود  داده  م��ردم  ب��ه  آگاه��ی  ای��ن  بای��د 

فرهنگ س��ازی از طری��ق رسانه ه��ا اس��ت   .
شریف��ی امیدوار اس��ت مسئولین به فکر ی��ک کار رسانه ای 
و  مؤثری��ن  را  رسان��ه  و  باشن��د  اورژان��س  حیط��ه  در  ج��دی 
زحم��ات  و  خدم��ات  شناسان��دن  ب��رای  تریب��ون  قوی تری��ن 
اورژان��س پی��ش بیمارستان��ی می دان��د و ادام��ه می دهد: در 
برنام��ه پایش عالوه بر ما دو گزینه دیگر هم کاندید بودند یک 
کارگ��ر شهرداری که بعد از پیدا کردن پول آن را به صاحبش 
برگردان��ده و صاح��ب ی��ک مغ��ازه فالفل فروش��ی ک��ه دیوار 
مهربانی راه انداخته ب��ود. هر دو گزینه دیگر معرف انسانیت 
ی��ک شخ��ص اس��ت اما ک��ار ما نم��اد شغلم��ان اس��ت چراکه 
تکنسین ه��ا باج��ان م��ردم سروکار دارن��د و بیمارش��ان هیچ 
تفاوتی برای آن ها ن��دارد چه ایرانی باشد و چه خارجی، چه 

فقی��ر و چ��ه غن��ی  .
در ای��ن برنام��ه م��نِ ست��ار شریف��ی ی��ا خلی��ل منص��وری 
کاندی��دای قهرمانی نشدیم بلکه م��ا نماینده تمام تکنسین ها 
و مع��رف شغلم��ان هستی��م. اورژان��س مهج��ور مان��ده و باید 
به طورج��دی و اساس��ی ب��رای آن ک��اری انج��ام داد و آن را 

معرف��ی ک��رد  .

مروری بر تاریخچه EMS در آمریکا
کشور آمریکا در شمال قاره آمریکا قرار دارد. 
مساحت این کشور 9/826/675 کیلومترمربع 
)ح��دود نصف کش��ور روسی��ه( و جمعی��ت این 
کش��ور بی��ش از 313 میلی��ون نف��ر می باش��د. 
اط��راف ای��ن کش��ور اقیان��وس آرام، اقیان��وس 
آتالنتی��ک، کش��ور کانادا و کش��ور مکزیک قرار 
دارد. 82 درص��د جمعیت این کشور در مناطق 
شه��ری زندگ��ی می کنن��د. شهره��ای اصل��ی 
شامل شیکاگو، لوس آنجلس، میامی، نیویورک 

و واشنگتن می باشد.
در س��ال 1862 در جری��ان ی��ک جن��گ در 
ایاالت متحده، چندین هزار سرباز زخمی بدون 
هرگونه درم��ان پزشکی درصحن��ه جنگ باقی 
ماندن��د. جانات��ان لترمن که یک ج��راح نظامی 
ب��ود، اولی��ن سیست��م سازماندهی ش��ده برای 
درم��ان و انتق��ال بیم��اران را در آمریکا تأسیس 
آمبوالن��س  اولی��ن   1865 س��ال  در  ک��رد. 
بیمارستان��ی شروع به کارک��رد؛ اما تا نیمه دوم 
قرن بیست بیشتر آمبوالنس ها بیماران را فقط 
ب��ه بیمارستان ه��ا منتقل می کردن��د؛ و بااینکه 
پیشرفت های بسی��اری در سیستم فوریت های 
نظامی ب��ه وجود آمده بود، ام��ا در سال 1950 
اولی��ن برنامه آم��وزش کمک ه��ای اولیه شروع 

شد.
EMS شروع حرفه ای خدمات

در سال 1960 )رشد سریع EMS در آمریکا( 
دو م��دل مراقب��ت پیشرفته در آمریک��ا به وجود 
آم��د. اولی��ن م��دل از پارامدیک ها ک��ه توانایی 
مراقبت های پیشرفت��ه ای مانند دفیبرالسیون، 
مدیری��ت راه هوای��ی و اجرای برخ��ی داروها را 
استف��اده می ک��رد و در برخ��ی ایالت ه��ا مانند 
لوس آنجلس، میامی و سیاتل اجرا شد. دومین 
م��دل )قلب سی��ار( نام داش��ت و منحصرا برای 
سکته های قلب��ی حاد خدمات ارائ��ه می کرد و 
پزشک��ان و پرستاران در آن کار می کردند که در 
شهرهای��ی مانند سینسیناتی معم��ول شد. در 
س��ال 1966 عص��ر جدی��د سیست��م EMS در 
آمریک��ا شروع شد. آکادم��ی علوم ملی مقاله ای 
تحت عن��وان "مرگ ه��ای تصادف��ی و ناتوانی: 
بیماری مورد غفلت جامعه مدرن" چاپ کرد که 
در م��ورد ناکافی ب��ودن مراقبت ه��ای اورژانس 
پیش بیمارستانی و بیمارستانی در آمریکا بود و 
24 توصی��ه برای بهبود داشت. این مقاله عامل 
سیست��م  ت��ا  ب��ود  دول��ت  ب��رای  محرک��ی 
سازماندهی شده EMS و تروما را به وجود آورد 
و همچنی��ن برای ایمن��ی بزرگ راه ها دپارتمان 
انتق��ال آمریک��ا را راه ان��دازی ک��رد. همچنی��ن 
اولین دوره آموزشی به میزان 70 ساعت شروع 

ش��د. در س��ال 1970 قان��ون مهم��ی در ایالت 
کالیفرنیا تأسیس شد که به پارامدیک ها اجازه 
می داد به عن��وان جانشین پزشک مراقبت های 
پیشرفت��ه را ارائه نم��وده و داروهای اورژانس را 
اجرا نمایند. در سال 1973 با توجه به 15 جزء 
مه��م کارکن��ان، آم��وزش، ارتباط��ات، انتقال، 
امکان��ات اورژان��س، واحدهای مراقب��ت ویژه، 
ایمنی جامع��ه، انتقال بیمار، ثب��ت و نگهداری 
استاندارد، آم��وزش جامع��ه، ارزیابی سیستم، 
ارزیاب��ی بالی��ا و کمک ه��ای متقاب��ل پیشرفت 

بیشتر EMS مورد تأکید قرار گرفت.
آموزش

 در حال حاضر چهار سطح مشخص مراقبت 
توس��ط کارکن��ان اورژان��س پی��ش بیمارستانی 
 -2 First Responder ارائه می شود: 1- سطح
سطح پایه 3- سطح میانی 4- سطح پارامدیک.
در ای��ن اواخر به عل��ت انتقال ه��ای زیاد بین 
دوسال��ه  آموزش��ی  دوره  ی��ک  بیمارستان��ی 
مراقبت ه��ای ویژه ب��رای پارامدیک ه��ا برگزار 
 First .می شود تا در این زمین��ه فعالیت نمایند
Responder ها اغلب توسط آژانس های ایمنی 

جامعه استخدام می شوند. این افراد دوره های 
آموزش��ی )ح��دود 50 ساع��ت( مراقبت ه��ای 
اولیه، احیای قلب��ی و ریوی، زایمان های بدون 
مشکل، مدیریت زخم پایه، استفاده از دستگاه 
AED خودک��ار و بی حرکت سازی شکستگی و 

ستون فقرات را طی می کنند.
دوره آموزش��ی تکنسی��ن پای��ه 110 ساع��ت 
اس��ت که البته بین ایالت ه��ا تفاوت هایی وجود 
سط��ح  آمریک��ا  آمبوالنس ه��ای  بیشت��ر  دارد. 
تکنسی��ن پای��ه هستن��د. تکنسینی ه��ای پای��ه 

تمامی دوره های آموزشی First Responder را 
صحن��ه،  تری��اژ  درمان��ی،  اکسی��ژن  به ع��الوه 
آزادسازی بیمار، مدیریت راه هوایی پیشرفته و 
انتق��ال بیمار را طی می کنن��د. اگرچه برقراری 
دوره  ج��زء  آنژیوک��ت  زدن  و  وری��دی  راه 
تکنسین های پایه نیست، اما در برخی ایالت ها 
اجازه این کار و اج��رای مایعات کریستالوئید و 
همچنین داروی آسپرین برای بیماران کرونری 
ح��اد را ب��ه آن ه��ا می دهن��د. همچنی��ن برخی 
سیستم ه��ا استف��اده از برخ��ی داروه��ای خود 
بیمار مانن��د نیتروگلیسرین، برونکودیالتورها و 

اپی نفرین ها خود تزریق را به آن ها می دهند.
 تکنسین میانی

بی��ن  میان��ی  تکنسی��ن  آم��وزش  دوره ه��ای 
ایالت ه��ا بسیار متف��اوت می باشد. برخی جاها 
تکنسین میان��ی و برخی مراک��ز تکنسین قلب 
نامیده می ش��ود. آموزش های��ی مانند برقراری 
راه وریدی، انتوباسیون لوله تراشه، مانیتورینگ 
قلب��ی، اج��رای برخ��ی داروه��ا )ب��ا توج��ه ب��ه 
آموزش های طی شده( و دفیبریالتور دستی به 

آن ها داده می شود.

تکنسی��ن پارامدی��ک باالتری��ن آموزش ه��ا را 
اگرچ��ه  دارد.  زی��ادی  توانمن��دی  و  دی��ده 
ام��ا  دارد،  وج��ود  مل��ی  آم��وزش  کوریکول��وم 
آموزش ها در ایالت های مختلف متفاوت است. 
یک تکنسین پارامدیک ابتدا باید دوره تکنسین 
پای��ه را طی نماید. ط��ول دوره آموزشی معموال 
بیشت��ر از ه��زار ساع��ت است و شام��ل 250 تا 
500 ساع��ت آموزش تئوری و ب��ه همان میزان 
آم��وزش بالین��ی بیمارستان مح��ور )اورژانس، 
واح��د مراقبت های وی��ژه و زایم��ان( می باشد. 

همچنی��ن دوره انترشیپ تح��ت نظر پارامدیک 
های باتجربه طی می شود. آموزش مراقبت های 
پیشرفت��ه حمای��ت حیات قلب��ی بزرگ ساالن و 
کودک��ان و تروما به پارامدیک ها داده می شود. 
یک تکنسی��ن پارامدی��ک توانایی ه��ای زیادی 
نی��دل  تراش��ه،  لول��ه  انتوباسی��ون  مانن��د 
ترواکوتوم��ی،  نی��دل  کریکوتیروئیدوتوم��ی، 
دادن  و  دفیبرالسی��ون  قلب��ی،  مانیتورین��گ 

داروهای قلبی را دارد.
توانمندی های پارامدیک ها باالست

پارامدیک مراقبت ویژه بعد از دو سال آموزش 
دارای توانمندی های��ی مانن��د پایش پمپ بالن 
پای��ش  انفوزی��ون،  پم��پ  ب��ا  ک��ار  آئ��ورت، 
در  می توان��د  و  می ش��ود   ... و  همودینامی��ک 
بخش های��ی مانن��د انتق��ال بی��ن بیمارستان��ی 
از  کن��د.  فعالی��ت  هوای��ی  ام��داد  و  بیم��اران 
پرستاران معتبر )Registered( نیز برای انتقال 
بین بیمارستان��ی و یا امداد هوایی نیز استفاده 
می ش��ود. البت��ه این پرست��اران بای��د سه سال 
سابق��ه ک��ار در بخش مراقب��ت وی��ژه و مدارک 
حمایت حی��ات پیشرفته، حمای��ت حیات پایه، 
حمایت حی��ات پیشرفته اطف��ال، برنامه احیاء 
نوزادان، دوره پرست��اری تروما، حمایت حیات 
پیشرفت��ه تروم��ا و حمای��ت حی��ات تروما پیش 

بیمارستانی داشته باشند.
در ساب��ق شیفت های کارکن��ان به صورت 24 
ساعت��ه ب��ود، ام��ا در ح��ال حاض��ر در بیشت��ر 
سیستم ها نوبت 6، 8، 10، 12 و 14 ساعته نیز 
پی��ک  و  شل��وغ  زمان ه��ای  در  دارد.  وج��ود 
مأموریت ها تعداد آمبوالنس ها افزایش می یابد.

ادامه این ستون در شماره بعد...  
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2.Hojjat Shafaee. Dispatch Va 
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Javan. 2014
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اورژانس های پیشرفته دنیامدرس فوریت های پزشکی- اورژانس مشهد
سیستم فوریت های پزشکی در آمریکا – بخش اول



زایم��ان موفق توس��ط آقای��ان صادق��ی و پورجعفری از 
نیروهای پایگ��اه امام حسین )ع( اورژان��س رفسنجان در 

تاریخ 30 اردیبهشت ماه

ب��ه مناسبت هفت��ه فوریت های پزشک��ی و روز ارتباطات 
خانمها شکری و حیدری و الوندی از پرسنل دیسپچ اراک

شهرست��ان  مرادل��و  ج��اده ای  پایگ��اه  سب��ز  فض��ای 
مشکین شهر اردبیل آقایان رسول باوفا و حسین صادقی

زایم��ان موف��ق توس��ط تکنسین های منطق��ه 6 شهری 
اورژانس زاهدان آقایان ناصر جعفری و محمد طاهری

دختر بچه بعد از بروز حادثه برای مادرش ساعتها از آغوش تکنسین مهربان 
یاسوج��ی آقای خسرو مولویان ج��دا نشد تا خوابش ب��رد و توانستند او را به 

بستگانش تحویل دهند.

فض��ای سب��ز داخ��ل پایگ��اه 502 شه��ری خرم آب��اد آقای��ان نریمانی و 
خوشگوار

زایم��ان موف��ق در آمبوالن��س پایگ��اه ج��اده ای پ��ل خات��ون شهرستان 
سرخس در تاریخ 28 اردیبهشت ماه توسط آقایان سّید حسین موسوی 

و جعفر اسکندری

جوشک��اری توس��ط پرسنل برای ق��رار دادن کولر قراض��ه در پایگاه سه 
راه��ی کاور شهرستان دهل��ران استان ایالم برای نج��ات جان کارکنان 

اورژانس از گرمای وحشتناک دهلران

حاج آقا قرائتی در پایگاه 513 قم مستقر در اتوبان قم تهران

خالقیت��ی زیب��ا در انتق��ال مص��دوم از بیمارستان شهی��د بهشتی قم به 
بیمارستان پارس تهران توسط یکی از همکاران آمبوالنس خصوصی با 

استفاده از فولکس ترانسپورتر t5 تیپ b تاریخ 31 اردیبهشت 

منظ��ره زیب��ای بهاری اطراف پایگ��اه انقالب شهرستان سب��زوار آقایان 
سّید مرتضی موسوی و علی قاسمی 

تول��د نوزاد دختر عشایر الیگ��ودرز توسط آقایان تدریسی و حسینی تیم 
اورژانس هوایی همدان در ششم خردادماه

مسئولی��ت تأمی��ن سالمت شرک��ت کنندگ��ان در نخستی��ن دوره رالی 
کش��وری ک��ه در تاریخ شش��م و هفتم خرداد م��اه در شی��راز برگزار شد 

برعهده اورژانس فارس بود

کوهپیمایی کارکنان اورژان��س زنجان و تقدیر از ورزشکار نمونه حسین 
رسول��ی و اهدای جوایز به چهار نفر از شرکت کنندگان توسط قائم مقام 

اورژانس آقای ایلیایی در تاریخ 24 اردیبهشت

کمپی��ن فضای سبز پایگاه  شماره 2 شهرستان مهاباد استان آذربایجان 
غربی آقایان ابراهیم امینی و کمال آهمند.

انتق��ال نوزاد تازه متولد شده با مشک��ل دیسترس تنفسی از شهرستان 
گیالنغرب به بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه در 6 خرداد95.

ب��ا شروع مسابق��ات جهانی کشتی فرنگ��ی در شی��راز اورژانس ١١٥ با 
استق��رار اتوب��وس آمبوالنس و س��ه دستگاه آمبوالن��س و همچنین تیم 
پزشک��ی در داخ��ل سالن حض��ور فع��ال و پررنگی را از خ��ود به نمایش 

گذاشتند.
ت��الش ستودن��ی نیروه��ای اورژانس در نب��ود امکان��ات در ورزشگاه در 

حاشیه دیدار استقالل خوزستان و ذوب آهن اصفهان
واژگون��ی لودر م��ردی 27 ساله در 28 اردیبهشت م��اه سبب مولتی پل 
تروما شد که مصدوم از فشم به بیمارستان امام خمینی )ره( منتقل شد
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ایستگاه دوایستگاه یک

نشریه داخلی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور

ای��ن صفحه به انع��کاس فعالیت های کمیته 
ورزش و سالمت اورژانس کشور اختصاص دارد.

    شمـاره دوازدهم | خرداد ماه MAY 2016 | 95    12 صفحه + 4 صفحه ضمیمه تنفس) رایگان(

جایگاه ورزش در خانواده تکنسین 
فرزندان استاد معماریان 

ــه  رشت در  ــت  فعالی ــه،  سال  ۱۲ معماری��ان،  احمدرض��ا 
ووشو)ساندا(، کسب سه مقام قهرمانی استان )لباس فرم قرمز(

ــه ووشو )ساندا(  ــه، فعالیت در رشت به��رام معماریان،۱۰سال
کسب مقام های قهرمانی شهرستان )لباس فرم مشکی(

 سالمت و سرفراز باشید.

تمرین با وزنه
نام تمرین: جلو باز و ایس��تاده با هالتر صاف

ــی ــن: قدرت ــوع تمری ن
ــی ــر بازوی ــی: دو س ــات اصل عض

ــر  ــه هالت ــه، پای ــل وزن ــه، قف ــر، وزن ــزات: هالت تجهی
آموزش تکنیک:صاف بایستید. سروسینه را جلو نگه داشته، 
ــری حفظ کنید. بازو ها را  ــوس ستون فقرات را در ناحیه کم ق
ــام عمل دم شروع به  ــن نگهدارید با انج ــت عمود برزمی در حال
ــاال آوردن هالتر کنید. هالتر را در مسیر قبلی و با انجام عمل  ب
ــت را ۱۲بار تکرار  ــه برگردانید. این حرک ــت اولی ــازدم به حال ب
ــه بار دیگر  ــه استراحت، مجددا برای س ــد از۲ دقیق ــد و بع کنی

ــد. ــام دهی ــز انج ــا تمرک ــن ست تمرینی را آهسته و همراه ب ای

نام تمرین: کرانچ با دست جمع 
نوع تمرین:  قدرتی 

عضات اصلی: شکم
تجهیزات: نیاز ندارد

ــی جمع کنید که کف پاها  ــوزش تکنیک: به پشت بخوابید زانوها را تا جای آم
ــرار گیرد. دست ها را روی سینه گذاشته و تا اندازه ای که در  ــا روی زمین ق کام
ــر را به زانوها  ــن بلند کرده و س ــر را از سطح زمی ــش داده  شده کم ــر نمای تصوی
ــت را با شدت  ــان منقبض باشد. حرک ــد. در این حالت باید شکمت ــک کنی نزدی
انجام ندهید. طی باال آمدن، عمل دم و زمان برگشت به حالت اولیه عمل بازدم 
را انجام دهید. این حرکت را ۱5 تا۲۰ بار تکرار کنید و بعد از۲ دقیقه استراحت، 
ــا تمرکز انجام  ــت تمرینی را آهسته و همراه ب ــرای سه بار دیگر این س ــددا ب مج

دهید.

تمرین با وزنه
نام تمرین: پشت باز و ایستاده با هالتر صاف

نوع تمرین: قدرتی 
عضات اصلی: سه سر بازویی 

تجهیزات: هالتر، وزنه، قفل وزنه، پایه هالتر 
ــش داده شده قرار  ــک: در وضعیتی که در شکل نمای ــوزش تکنی آم
ــه، قوس ستون  ــه را جلو نگه داشت ــاف بایستید. سر و سین ــد. ص گیری
فقرات را در ناحیه کمری حفظ کنید. بازو ها را در حالت عمود برزمین 
نگهدارید  با انجام عمل دم شروع به باال بردن هالتر کنید. هالتر را در 
مسیر قبلی و با انجام عمل بازدم به حالت اولیه برگردانید. این حرکت 
ــه استراحت، مجددا برای سه بار  ــار تکرار کنید و بعد از۲ دقیق را ۱۲ب

دیگر این ست تمرینی را آهسته و همراه با تمرکز انجام دهید.

نام تمرین: تویست با هالتر 
نوع تمرین: قدرتی 

عضات اصلی: شکم
تجهیزات: نیازی ندارد 

آموزش تکنیک: هالتر را با قدرت بردارید و با حالتی که در تصویر نمایش داده شده 
روی یک صندلی قرار بگیرید.کف پاها و نشیمنگاه کاما با سطح زیرشان تماس داشته 
باشند.سر و سینه را جلو نگه داشته ،قوس ستون فقرات را در ناحیه کمری حفظ کنید. 
با ثابت نگه داشتن کمربند لگنی، باال تنه را به یک سمت بچرخانید. قوز نکنید. زمانی 
که در خط وسط قرار دارید عمل دم و زمانی که به پهلو می چرخید عمل بازدم را انجام 
دهید. این حرکت را ۱5تا۲۰بار تکرار کنید و بعد از۲ دقیقه استراحت مجددا برای ۳ 

بار دیگر این ست تمرینی را آهسته و همراه با تمرکز انجام دهید.

ــوان فردی  ــود بعن ــی دیدن خ ــه نفس یعن ــاد ب اعتم
توانا،باکیفیت،دوست داشتنی ومنحصر به فرد است.از 
ــاس روش  ــس بر اس ــه اورژان ــدن به صحن ــه رسی لحظ
نمایش و نشان دادن خود ،مورد قضاوت قرار میگیرید.
ظاهری مناسب،بدنی ورزیده و آماده و اندامی ورزشکار 
ــی می کند.درغیر این  ــه ای معرف ــا را حرف وقبراق شم
ــان دور میشوید.ظاهر حرفه ای  ــا از بیمارت صورت شم
ــاد بیمار و  ــان در حفظ اعتم ــار رفتار خوبت ــا در کن شم
ــه کار شما نقش حیاتی دارد. ورزش  اعتبار بخشیدن ب
کردن،اعتماد به نفس را به روح انسان تزریق میکند.در 

ــی جسمانی شبیه به یک  مثلث است که واقع آمادگ
ــک از اضاع  ــر ی ــود ه نب

ــت در این راه را  پیشرف
و  ــرده  ک ــف  متوق
را  ــدف  به ه رسیدن 

ــا  یب تقر

ــن ضلع ،سامتی  ــن میکند.اولین و مهمتری غیر ممک
روان است که اهمیت و ضرورت وجود آن در رسیدن به 
ــی است.ضلع  ــوب آمادگی جسمانی بدیه سطح مطل
ــب است.بدن با تغذیه نامناسب مانند  دوم تغذیه مناس
ماشین آخرین مدل است با سوخت ضعیف.ضلع سوم 
ــا شرایط کار و زندگی است.  انتخاب ورزشی مناسب ب
توکل ،اعتماد به نفس ایجاد می کند.وقتی که توکل در 
فضای روح و روان انسان پیاده شد و او با آگاهی و ایمان 
ــادر و مهربان  ــورات زندگی اش را به خدای ق ــل ام کام
ــاد به نفس قدرتمندی را در  سپرد در این شرایط اعتم
ــا موفقیت او  ــرد و از همین ج ــود احساس خواهد ک خ
کشف میگردد.پس اعتماد به نفس مولود زیبای توکل 
به خدا ست. هرآنکه به خدا توکل کند،خدا برایش 

کافیست»سوره طاق،آیه۳«
ــس کشور  ــت اورژان ــه ورزش و سام کمیت
ــن را در اولویت  ــی تکنسی ــوع سامت موض
دستور کار خود قرار داده و بی وقفه برای 
ــاش میکند.واما  ــدن به این مهم ت رسی
صفحه ورزش و سامت نشریه یک یک 
ــب  کس ــای  ه راه  دارد  ــی  سع ــج  پن
ــه همکاران  ــی را ب ــی جسمان آمادگ
ــر خانواده اورژانس  خستگی ناپذی

معرفی کند.

ورزش یعنی حس اعتماد به نفس
اعتماد به نفس شاه کلید جلب اعتماد بیمار

معرفی قهرمانان ورزشی در اورژانس :
عکس قهرمان 

ــس استان فارس،  ــل در اورژان اس��تاد کریم معماریان، شاغ
ــال سابقه فعالیت در رشته رزمی ووشو  شهرستان داراب،۲5 س

)ساندا(، دان۴
خدا قوت قهرمان

BMI چگونگی محاسبه
ــی از معیارهای نسبی کسب آمادگی جسمانی رسیدن به شاخص توده  یک
بدنی مناسب است. ضریب چاقی در بدن بر حسب وزن چربی و عضات در 
ــی که عضات بزرگ و سنگینی  ــدن محاسبه می شود.ورزشکاران و آدم های ب
در بدن دارند میزان ضریب چاقی باالیی دارند ولی چاق نیستند. روش های 
متعددی برای یافتن وزن ایده آل وجود دارد ولی روشی که کاربردی تر است 
ــه می شود. در این  ــت تشخیص اختاالت وزنی بکار گرفت ــت و جه BMI اس
ــدا وزن )به کیلوگرم ( را به مجذور قد )به متر( تقسیم کرده و سپس  روش ابت

آن را طبق جدول زیر تفسیر می کنیم.

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

دبیر کمیته ورزش و سالمت اورژانس کشور

BMI تفسیر 
 کم وزن 5/18کمتر از 

 وزن طبیعی 25-5/18
 اضافه وزن 30-25
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مشغول فوتبال بازی تو کوچه 
بودیم که از تیم مقابل چند تا گل عقب افتادیم 

و باعث شد که من بیشتر تاش کنم آخه من بین بچه های 
کوچه بهترین بازیکن به حساب میام. آخر بازی بود که من تونستم 

ــا یک ضربه محکم به توپ گل بزنم و آن قدر محکم شوت کردم که توپ  ب
ــت و رامین با سرعت به دنبال توپ دوید. چند لحظه بعد  ــه سمت خیابان رف ب

ــه همه را به خود  ــدای ترمز ماشین از سمت خیابان توج ــدای بوق و بعدش ص ص
ــه وحشت زده و  ــن رو شنیدیم و هم ــه و داد زدن رامی ــرد. بعدش صدای گری ــب ک جل

ــاد، افتاده بود.  ــه آن اتفاقی که نباید می افت ــان دویدیم. متأسفان ــران به سمت خیاب نگ
ــود و خودرویی که با  ــه خیابان رفته ب ــش برای آوردن توپ ب ــدون توجه به اطراف ــن ب رامی
ــه دستپاچه به رامین نگاه می کردیم و  ــت میومد رامین را نقش زمین کرده بود. هم سرع

ــو مدرسه به ما  ــاره ۱۱5 به ذهنم اومد آخه ت ــار کنیم. ناگهان شم ــم چک نمی دونستی
ــد بافاصله باید با شماره  ــوزش داده بودند در تصادفات وقتی کسی آسیب دی آم

ــراد آموزش دیده ۱۱5 بری نجات  ــاس بگیریم تا سریع آمبوالنس و اف ۱۱5 تم
آسیب دیدگان به محل بیایند.

ــردم خیلی طول نکشید که به خانه  ــا سرعت به سمت خانه حرکت ک ب
ــود دوباره  ــم ولی خط اشغال ب ــاره ۱۱5 را گرفت ــدم و سریع شم رسی
تماس گرفتم بازهم اشغال بود چند بار دیگه شماره رو تکرار کردم 
ــر بار که شماره می گرفتم خط اشغال بود. وضعیت رامین  و ه

ــد و کمی عصبی و  ــادف تو ذهنم میوم و صحنه تص
ناراحت شدم و

مزاحـــم تلفنــــی

ــور سال  ــد یکم شهری ــن متول ــی روش ــا طغان محمدرض
ــی فوریت های  ــت. کارشناس ــدان اس ــان هم ۱۳۳8 است
ــی وارد  ــورت رسم ــال ۱۳7۱ به ص ــی دارد و از س پزشک
ــا همسرش خانم  ــت. در سال ۱۳6۲ ب ــس شده اس اورژان
قربانی به روش سنتی و آشنایی خانواده ها ازدواج کرده و 
ــه و دو دختر دوقلوی ۳۰  ــن ازدواج امین ۳۱ سال ثمره ای
ــم قربانی بعد از  ــای آزاده و الهه است. خان ــه به نام ه سال
ــا او را فردی  ــال زندگی مشترک با محمدرض سی وسه س
بااخاق می داند و معتقد است تمام نبودن ها را همسرش 
ــر او و  ــه ب ــرده و نگذاشت ــران ک ــش جب ــی های ــا مهربان ب

فرزندانش سخت بگذرد.
ــا گذشت گوشه ای از شرح حال زندگی  آنچه از نظر شم
ــن کارشناس فوریت های پزشکی  محمدرضا طغانی روش
ــدان است. نشریه یک یک پنج با همسر او مصاحبه ای  هم

انجام داده که آن را می خوانید.
خانم قربانی می گوید ما در یک محله زندگی می کردیم 
ــه  ب ــان  خانواده ش و  ــت  داش ــازه  مغ ــک  ی ــد  آقا محم و 
ــم ازدواج ما  ــا شناختی که داشتی ــاری آمدند، ب خواستگ

صورت گرفت.
ــت و سال های بسیاری به  ــم قربانی که خانه دار اس خان
ــرش سعی کرده در  ــر فعالیت ها و مشغله زیاد همس خاط
ــد با لهجه  ــا را جبران کن ــود حضور محمدرض ــزل کمب من
شیرین همدانی ادامه می دهد به دوری و نبود همسرم از 
همان سال اول ازدواج عادت دارم، از سال های جنگ که 
آقامحمد در جبهه بود و من با بچه های کوچک و با فاصله 
ــش باعث دلخوری و  ــا می ماندم. این نبودن ــی کم تنه سن
ــا در راه کمک به  ــام این ه ــون تم ــود چ ــم نمی ش ناراحتی
ــر آقا محمد من  ــای خداوند است. عاوه ب ــران و رض دیگ
ــب دارم و خودم را جزئی از  ــودم هم روی اورژانس تعص خ
ــه وارد اورژانس شده بود  ــه می دانم. اوایل ک این مجموع
ــه مأموریت های  ــم او را می دیدیم بیشتر روزها ب ــی ک خیل
ــای آموزشی در تهران  ــارج از استان و گذراندن دوره ه خ
می رفت اما اآلن بعد از ۲۴ سال شرایط خیلی بهتر است.

یک یک پنج: پس شما برای فرزندانتان هم پدر بوده اید 
هم مادر؟

ــات بچه ها با من  ــر کارها و زحم ــت است که بیشت درس
ــد کوتاهی  ــا محم ــت که آق ــن معنی نیس ــا به ای ــت ام اس
ــر وقت می گذارد وگرنه روزهایی که  می کند. او فقط کمت
ــای قبل را با محبت و  ــزل است تمام نبودنش در روزه من

توجه جبران می کند.
ــاری پدرشان مشکل  ــج: بچه ها با حجم ک یک یک پن

ندارند؟
ــر  ــه خاط ــا ب ــا و مسافرت ه ــه برنامه ه ــل ک اوای

ــم می خورد  ــای پدرشان به ه شیفت ه
ــد اما آن ها  ناراحت می شدن
این شرایط را پذیرفتند، کم 
ــد  بودن ــه  ک ــر  سال ت و  ــن  س
ــی می شدند و  ــی شاک گاه

من سعی می کردم با توضیح دادن شرایط، آن ها را راضی 
کنم.

ــود را به چه  ــات فراغت و تعطیات خ ــج: اوق یک یک پن
شکل می گذرانید؟

ــل همسرم  ــه شغ ــه ب ــا توج ــا ب ــرای م ــت ب ــوان گف می ت
تعطیاتی تعریف  نشده و تعطیات رسمی ترافیک کاری 
ــل از برنامه هایمان  ــور کام ــا را به  ط ــت. مسافرت ه او هس
حذف کردیم چون تعطیات که آقا محمد شیفت هست و 
مابقی روزها هم که بچه ها درگیر درس و تحصیل بودند و 
ــی که حضور  ــد و بازدیدها هم در روزهای ــا و دی مهمانی ه
ــان  ــوام و خویش ــه اق ــم و خوشبختان ــام می دهی دارد انج
ــاری او را درک و حتی تاریخ جشن عروسی ها و  شرایط ک

مهمانی ها را با شیفت های آقا محمد تنظیم می کنند.
ــازه  ــال 7۱ اج ــه س ــد ب ــر برمی گشتی ــج: اگ یک یک پن

ــل را انتخاب  ــان این شغ ــد که همسرت می دادی
کنند؟

ــه حتما، کار اورژانس کمک به خلق خدا  بل
و نجات جان آدم هاست چرا باید از ورود یک 

نفر به این عرصه جلوگیری کنم، من شغل 
همسرم را خیلی دوست دارم.

 
ــر  اگ ــج:  یک یک پن

فرزندانتان بخواهند 
ــل پدرشان را  شغ

ــد  دهن ــه  ادام
ــی  لفت مخا

نمی کنید؟
ــم خواهم  ــه حمایتشان ه ــا مخالفت نمی کنم ک ــه تنه ن
کرد. در حال حاضر پسرم در نیروی انتظامی کار می کند 
ــی دارد و حتی خطرات  ــوان گفت شرایط مشابه که می ت
بیشتری او را تهدید می کند و من راضی هستم که فرزندم 

را طوری تربیت کرده ام که به مردم خدمت می کند.
یک یک پنج:اخاق و رفتار آقای طغانی روشن نسبت به 

زمانی که شغل آزاد داشتند تغییر کرده است؟
ــی و استرس زیادی دارد و  ــار در اورژانس فشار روان ک
ــادی دارد  ــای زی ــه او شیفت ه ــی ک زمان های
ــت  ــن اس ــت و ممک ــه اس ــی کم حوصل خیل
ــی می کنیم  ــا هم سع ــد و م ــی کن اوقات تلخ
ــا اینکه  ــت کند ام ــا استراح ــم ت ــت کنی رعای
ــا، آقامحمد خیلی  ــه اص ــاق باشد ن بداخ
خوش اخاق است و این را تمام دوستان، 

ــد  تائی ــان  همکارانش و  ــان  آشنای
می کنند.

ایشان  ــج:  یک یک پن
ــای منزل هم  در کاره

کمک می کنند؟
منزل  ــد  بله، خری
را انجام می دهد و 

به پدرم و شغلش افتخار می کنم
گفت وگویی صمیمانه با خانواده آقای طغانی روشن؛ تکنسین  اورژانس همدان

ننه جان و اورژانس
حتما آرش و حسن دو تکنسینی که در پایگاه نزدیک خانه  ننه جان مستقر بودند را به  یاد 
ــی گرفت و به شهر خود  ــودش و همسرش اصالتا شمالی بودند انتقال ــد. حسن که خ داری
ــا یک نیروی طرحی بود که از بخت  ــت و تکنسینی به نام آرشا جایگزین او شد. آرش برگش
ــدش یا شاید هم بخت خوبش باید طرحش را در پایگاه نزدیک خانه ننه جان می گذراند.  ب
البته ننه جان هر روز برای آرش و آرشا غذا می برد و این قسمت خوب ماجرا بود و اما قسمت 
بدش ننه جان به دلیل ضعیف بودن چشم هایش همیشه غذایش یا شور بود یا تند و زمانی 
که برای آن ها غذا می برد غذایی که اداره داده بود را در سطل زباله می ریخت که این غذا را 

نخورید مریض می شوید!
ــن که مدت ها بود ننه را می شناخت همیشه چیزی برای خودش ذخیره داشت اما  حس
ــزی بگوید تصور کنید. این  ــار ناهار ننه را خورد و نتوانست چی ــا را وقتی برای اولین ب آرش
ــاره که از هیچ چیزی خبر نداشت از دهانش دررفته بود که مجرد است و اگر  تکنسین بیچ
موقعیت خوبی پیش بیاید ازدواج می کند و ننه جان کمر همت بسته بود تا او را به خانه بخت 
ــان داده بود و البته به جز دخترهای  ــام دخترهای فامیل را به ترتیب به او نش ــد و تم بفرست

فامیل من که مبادا مانند من بدشگون باشند.
ــل و همسایه دختر موردنظر آرشا _که ننه جان آشنا صدایش  وقتی که نتوانست در فامی
ــم آشنایی_ را پیدا کند یک پروژه جدید را  ــی زد و همیشه می گفت تو حتی با غریبه ها ه م

شروع کرد.
البته ناگفته نماند که امین فیشر به دستور ننه جان چند محلول بخت بازکن هم برای آرشا 
ــه دادش نرسیده بود باید در آن دنیا دنبال همسر  ــت کرده بود که اگر آرش به موقع ب درس

می گشت.
و اما پروژه جدید ننه جان که بی شک بعد از شنیدنش تا مدت ها می توانید به افق یا دوربین 
زل بزنید، ننه جان که معتقد بود دخترها عاشق قهرمانان می شوند تصمیم گرفت در تمام 
مأموریت ها آرش و آرشا را همراهی کند و هر بار که بیمار یک دختر جوان بود همان جا در 
آمبوالنس مراسم خواستگاری را برگزار می کرد و به آرشا گفته بود: ننه آشنا همون اول کار 
آشنابازی درنیاری حقوقت رو بگیا که زن که هیچی بهت خروس قندی هم نمیدن. پس تا 
بعد از عقد هم هر وقت پرسید بحث را عوض کن. چند دست از لباس های آقاجان را داده 
بود به آرشای بیچاره که بپوشد تا دخترها عاشقش شوند اما خوشبختانه اندازه اش نبود و 
ــه داشت تا یک روز که مرکز پیام یک  ــان از خیرش گذشت. این ماجرا همچنان ادام ننه ج
مورد تصادف را گزارش می کند و ننه جان سریع تر از بقیه سوار می شود و حرکت می کنند. 
ــات اولیه به سمت  ــود. بعد از اقدام ــه از ناحیه سر آسیب دیده ب ــر جوانی بود ک ــورد دخت م
ــال و شرایط مراسم  ــده و در همان ح ــاه نیام ــد و ننه جان کوت ــان حرکت می کنن بیمارست
خواستگاری را برگزار می کند و سر تکان دادن بیمار را جواب مثبت قلمداد می کند و سریع 
یک انگشتر دست دختر می کند تا به بیمارستان می رسند. چند ساعت بعد کاشف به عمل 
ــد. من و فرهاد به  ــرش از آرش و آرشا شکایت می کن ــم متأهل بوده و همس ــد آن خان می آی
کانتری رفتیم و با هزار بدبختی همسر آن خانم را راضی کردیم تا رضایت دهد و مسئولین 
آرش و آرشا خبردار نشوند. ننه جان در راهرو کانتری نشسته بود تا ما را دید گفت: از این 
ــا دختر بعدی از  ــه؟! سریع بریم پایگاه ت ــم که شوهر داره یا ن ــه بعد قبلش حتما می پرس ب
دستمون درنرفته، آرشا تا اینو شنید فرار کرد و ما زدیم زیر خنده، ننه جان گذاشت دنبالش 

و داد زد: ننه آشنا غصه نخور وایسا خودم برات یه زن خوب می گیرم.
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خاطرات بخش اعظمی از ذهن هر انسانی است و هر فرد میلیون ها خاطرات تلخ 
ــرای همیشه در  ــرد و بعضی از آن ها ب ــا را از یاد می ب ــی آن ه ــه گاه ــن دارد ک و شیری
ــرات برمی گردد به اتفاقاتی که در محل  ــش نقش می بندد، یک قسمت از خاط ذهن
ــار می افتد که شنیدن آن ها می تواند جالب باشد، تکنسین های اورژانس روزانه با  ک
ــرات جالبی دارند که  ــه در ارتباط  هستند و هر کدام از آن ها خاط ــام اقشار جامع تم
ــان لذت بخش است، این بار تکنسین های یاسوج از خاطرات خود در حین  شنیدنش

کار می گویند:
خاطره اول:

سال 9۱ با اعام مرکز پیام به یک مأموریت اعزام شدیم که فرد مورد نظر یک عابر 
ــاده بود و مردم فکر کرده بودند که فوت کرده و روی بدنش صدقه انداخته بودند.  پی
بیمار که مرد نسبتا جوانی بود از ناحیه پای چپ دچار جراحت شدید و دچار پارگی 
ــده رسیدیم بعد از  ــا کمتر از سه دقیقه به محل اعام ش ــرگ رانی شده بود. م سرخ
برقراری مسیر وریدی مناسب و محدودسازی با پانسمان فشاری اقدامات الزم را به 
ــان رساندیم و آن مرد از  ــر از سه دقیقه هم او را بیمارست ــام دادیم و کمت ــت انج سرع
ــرگ صددرصدی نجات پیدا کرد. چند ماه از آن حادثه گذشته بود که او را در یک  م
ــارش در حال  ــود و دختر بچه ای در کن ــه عصایش کنارش ب ــزل دیدم در حالی ک من
ــم می دیدم اشک شوق در چشمانم جمع شد. با خوشحالی  ــازی. از اینکه او را سال ب
کنارش رفتم و حالش را پرسیدم شروع به تعریف کردن اتفاقی که برایش افتاده بود 
ــاس خوشحالی  ــودم بیشتر احس ــاری که کرده ب ــه از خودم و ک ــن هر لحظ ــرد و م ک
ــی ام را مدیون بچه های  ــد توی قبر می بودم اما زندگ ــردم که گفت من االن بای می ک
ــر هستم! تا اسم هال احمر را آورد انگار که با پتک به سرم کوبیدند، بلند  هال احم

شدم رفتم!
خاطره دوم:

ــدون حکمت نیست. یک روز با آقای  ــا راست می گویند که هیچ کار خداوند ب واقع
ــول آمار و بیسیم مرکز  ــز اورژانس یاسوج و آقای رضویان، مسئ ــر، رئیس مرک پوران ف
ــرای انجام کاری به سمت تهران حرکت کردیم. در مسیر جاده فرعی وجود داشت  ب
که منتهی می شد به یک رودخانه که فضای سبز و زیبایی داشت و پوشیده از درخت 
بود. به آن جاده که رسیدیم آقای رضویان پیشنهاد داد که برای استراحت و خوردن 
ــودروی ما پیکاب  ــر خود ادامه دهیم. خ ــه برویم و بعد به مسی ــای نزدیک رودخان چ
ــود که آالرم آن را روشن کرده و به سمت رودخانه حرکت کردیم. از دور  ــی ب فرمانده
ــه دیدیم که با نزدیک شدن ما چند نفر، با سرعت پا  ــد هم در نزدیکی رودخان دو پرای
ــه فرار گذاشتند. به محل که رسیدیم با دو خانواده روبه رو شدیم که دو مرد بودند و  ب
ــد. از صحبت های آن ها  ــا آمدن ــت زنده سمت م ــا چهره های وحش ــم و ب ــی خان مابق
ــد نفر قصد غارت کردن و اذیت کردن آن ها را داشته اند و با  ــه شدیم که آن چن متوج
ــرار کرده اند. آن دو  ــر کرده اند پلیس هستیم و ف ــدن ماشین ما به خاطر آالرم فک دی
خانواده از ما تشکر کردند، آن ها را تا سر جاده اصلی همراهی کردیم و به خوشحالی 

به مسیر خود ادامه دادیم.

خاطره ادیب  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طنزنویس

طنزنامه!

فرخنده آشوری  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روزنامه نگار

خاطرات اورژانسی ها

تصویر سازی های این ستون متعلق به موسسه گل گندم است.

نویسنده: موعود معرفاوی
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مشغول فوتبال بازی تو کوچه 
بودیم که از تیم مقابل چند تا گل عقب افتادیم 

و باعث شد که من بیشتر تاش کنم آخه من بین بچه های 
کوچه بهترین بازیکن به حساب میام. آخر بازی بود که من تونستم 

ــا یک ضربه محکم به توپ گل بزنم و آن قدر محکم شوت کردم که توپ  ب
ــت و رامین با سرعت به دنبال توپ دوید. چند لحظه بعد  ــه سمت خیابان رف ب

ــه همه را به خود  ــدای ترمز ماشین از سمت خیابان توج ــدای بوق و بعدش ص ص
ــه وحشت زده و  ــن رو شنیدیم و هم ــه و داد زدن رامی ــرد. بعدش صدای گری ــب ک جل

ــاد، افتاده بود.  ــه آن اتفاقی که نباید می افت ــان دویدیم. متأسفان ــران به سمت خیاب نگ
ــود و خودرویی که با  ــه خیابان رفته ب ــش برای آوردن توپ ب ــدون توجه به اطراف ــن ب رامی
ــه دستپاچه به رامین نگاه می کردیم و  ــت میومد رامین را نقش زمین کرده بود. هم سرع

ــو مدرسه به ما  ــاره ۱۱5 به ذهنم اومد آخه ت ــار کنیم. ناگهان شم ــم چک نمی دونستی
ــد بافاصله باید با شماره  ــوزش داده بودند در تصادفات وقتی کسی آسیب دی آم

ــراد آموزش دیده ۱۱5 بری نجات  ــاس بگیریم تا سریع آمبوالنس و اف ۱۱5 تم
آسیب دیدگان به محل بیایند.

ــردم خیلی طول نکشید که به خانه  ــا سرعت به سمت خانه حرکت ک ب
ــود دوباره  ــم ولی خط اشغال ب ــاره ۱۱5 را گرفت ــدم و سریع شم رسی
تماس گرفتم بازهم اشغال بود چند بار دیگه شماره رو تکرار کردم 
ــر بار که شماره می گرفتم خط اشغال بود. وضعیت رامین  و ه

ــد و کمی عصبی و  ــادف تو ذهنم میوم و صحنه تص
ناراحت شدم و

مزاحـــم تلفنــــی

ــت محل  به سم ــاره  دوب
ــردم هم تاش  ــادف رفتم و دیدم م تص

می کنند با ۱۱5 تماس بگیرند ولی ظاهرا هنوز 
خط اشغال بود.

ــت با تلفن  ــودرو توانس ــی راننده خ ــدت کوتاه ــد از م  بع
ــرد و کمتر از 5 دقیقه  ــز اورژانس تماس بگی ــش با مرک همراه

ــه بیمارستان بردند. بعدا  ــس به محل رسید و رامین رو ب آمبوالن
ــه رامین از بیمارستان مرخص شده بود برای ما تعریف کرد که  ک
ــه بودند وقتی شما در حال  ــان به پدر و مادرش گفت در بیمارست
ــه و با ایجاد  ــا ۱۱5 تماس گرفت ــا بودید شخصی ب ــاس با م تم

مزاحمت تلفنی مانع تماس بقیه مردم شده بود. امیدوارم 
ــه اشغال کردن  ــز متوجه شده باشند ک ــای عزی بچه ه

ــه خطر  ــت باعث ب ــاد مزاحم ــط ۱۱5 و ایج خ
ــان  هم وطن از  ــی  خیل ــان  ج ــادن  افت

خواهد شد.

نمی کنید؟
ــم خواهم  ــه حمایتشان ه ــا مخالفت نمی کنم ک ــه تنه ن
کرد. در حال حاضر پسرم در نیروی انتظامی کار می کند 
ــی دارد و حتی خطرات  ــوان گفت شرایط مشابه که می ت
بیشتری او را تهدید می کند و من راضی هستم که فرزندم 

را طوری تربیت کرده ام که به مردم خدمت می کند.
یک یک پنج:اخاق و رفتار آقای طغانی روشن نسبت به 

زمانی که شغل آزاد داشتند تغییر کرده است؟
ــی و استرس زیادی دارد و  ــار در اورژانس فشار روان ک
ــادی دارد  ــای زی ــه او شیفت ه ــی ک زمان های
ــت  ــن اس ــت و ممک ــه اس ــی کم حوصل خیل
ــی می کنیم  ــا هم سع ــد و م ــی کن اوقات تلخ
ــا اینکه  ــت کند ام ــا استراح ــم ت ــت کنی رعای
ــا، آقامحمد خیلی  ــه اص ــاق باشد ن بداخ
خوش اخاق است و این را تمام دوستان، 

ــد  تائی ــان  همکارانش و  ــان  آشنای
می کنند.

ایشان  ــج:  یک یک پن
ــای منزل هم  در کاره

کمک می کنند؟
منزل  ــد  بله، خری
را انجام می دهد و 

ــی داشته باشیم کارها را به عهده می گیرد و  اگر جا به جای
ــزل باشد در نظافت و مابقی کارها هم کمک  زمانی که من

می کندو عاقه زیادی هم به گل کاری و باغبانی دارد.
ــی از دخترهای محمدرضا طغانی روشن که  • آزاده یک

ــده  خوان ــوق  حق
ــام  ــدرم تم ــد: پ می گوی
کمبود حضورهای خود 
ــی  مهربان ــا  ب را 

ــت. در کودکی و  ــرده اس ــران ک ــود جب ــر خ توصیف ناپذی
ــر می دیدیم و برنامه هایمان  ــل که بابا را کمت دوران تحصی
به خاطر شیفت هایشان لغو می شد گاهی دلم می خواست 
ــان باشد اما بزرگ تر  ــل دیگری داشت تا بیشتر کنارم شغ

که شدم خیلی شغلش را دوست داشتم.
ــم شعارگونه باشد  ــه می دهد: شاید این حرف آزاده ادام
ــودن حقوق پدرم برای ما خیلی برکت  اما با توجه به کم ب
ــان کامل  ــردم در زندگیم ــر م ــه دعای خی ــه و نتیج داشت

مشهود بوده و من به پدرم و شغلش افتخار می کنم.
محمدرضا طغانی روشن:

یک یک پنج: چطور وارد اورژانس شدید؟
در سال ۱۳7۱ به خاطر عاقه ام به این شغل داوطلب و 
ــه  چطور به  ــدان شدم. اینکه این عاق ــس هم وارد اورژان
ــی در مورد  ــه کمتر کس ــم وقتی ک ــود آن ه ــده ب ــود آم وج
اورژانس چیزی می دانست برمی گردد به دوران جنگ که 
ــداد زیادی از  ــن بودیم و تع ــا در محاصره دشم م
رزمنده ها زخمی بودند و یک تکنسین اورژانس 
ــام زخمی ها  ــی به تم ــه به تنهای ــا بود ک ــن م بی
ــن به این  ــرد و از همان موقع م ــی ک رسیدگ
عاقمند  ــل  شغ
ــف  ــدم و لط ش
ــد  ن و ا خد
ــل  م شا
شد  حالم 
ــه  ب و 

آرزویم رسیدم.
ــا به عنوان تکنسین نمونه انتخاب  یک یک پنج: چرا شم

شدید؟
ــف دارند و بعد هم  ــه دوستان به من لط ــه اول ک در درج
ــع و انجام  ــد حضور به موق ــود داشت مانن ــد گزینه وج چن
ــاران،  ــورد با همک ــرز برخ ــی مناسب، ط ــای درمان کاره
ــان بیمار، بیمار و مسئولین و همچنین رتبه آوردن  همراه

در آزمون ها و...
ــی همراهان بیمار  ــال مورد بی لطف ــج: تابه ح یک یک پن

قرار گرفتید؟
ــه رو می شویم که در  ــار و همراهانشان رو ب ــا بیم ــی ب وقت
ــوارد  م ــر  بیشت در  ــد،  هستن ــی  پرتنش ــار  بسی ــط  شرای
برخوردهای تند و نامناسب دارند. این ما هستیم که باید 
با صبوری سعی کنیم تا درگیری پیش نیاید آنها عزیزشان 
ــم و به طور  ــن موقعیت را درک کنی ــد ای ــده و بای آسیب دی

قطع در مقابل نرمش ما آن ها هم آرام می شوند.
یک یک پنج: با این حجم کاری چطور برای وقت گذرانی 

با خانواده برنامه ریزی می کنید؟
ــا دارد ابتدا از همسرم تشکر کنم که تمام این سال ها  ج
خیلی وقت ها جای من را در خانواده پر کرد و نگذاشت به 
بچه ها سخت بگذرد و همچنین از مادِر همسرم و خانواده 
ــن راه همسرم را یاری  ــم تشکر می کنم که در ای ایشان ه
کردند. زمانی که منزل باشم تمام وقت در خدمت خانواده 
ــم در روزهای دیگر را جبران  ــم و سعی می کنم غیبت هست

کنم.
ــه فضای سبز و باغبانی زبانزد  یک یک پنج: توجه شما ب

همکارانتان است.
ــی و روانی زیادی در کار ما وجود دارد و باید  فشار عصب
راهی پیدا کرد که این فشارها را کاهش داد. من باغبانی 
و گل کاری را انتخاب کردم و به صورت تخصصی آن را 

دنبال می کنم و برایم آرامش به دنبال داشته است.
یک یک پنج: و حرف آخر؟

ــه در سال های  ــاری ک ــم از دو همک ــادی می کن ی
ــی که هنگام  ــت دادم. مهدی غام خدمت از دس
ــزام بیمار دچار سانحه و حاج احمد نعیمی که  اع
ــد شدند و از  ــر انفجار شهی ــارت کربا براث در زی
ــای  ــه تکنسین ه ــه ب ــا دارم ک ــوالن تقاض مسئ
ــه  ــان توج ــان درم ــط مقدم ــن خ ــس ای اورژان
ــاوت  دیدگاهی که  ــن تف ــد و ای ــری کنن بیشت
ــای  ــر قسمت ه ــس و سای ــه اورژان ــت ب نسب
ــون  قان و  ــل  را تعدی ــود دارد  ــی وج درمان
ــس  ــان اورژان ــره وری را در موردکارکن به
ــرا کنند و سختی کار آن ها را مدنظر  اج

قرار دهند.

به پدرم و شغلش افتخار می کنم
گفت وگویی صمیمانه با خانواده آقای طغانی روشن؛ تکنسین  اورژانس همدان
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ــود دارد، فطرت دیباگرایی است. به طوری که  ــی که در انسان  وج از جمله فطرت های
این واقعیت را در خود می یابد که به جانب آنچه زیباست جذب می شود.

طبیعت و زیبایی های آن همواره الهام بخش بشر برای خلق آثار بديع و تلطیف روح و 
ــاهوی دنیای بیرونی و درونی او بوده و هست. پس زيبا  ــی برای فرار از هی روان او و مأمن
است اگر بتوانیم با شاخه ای گل و يا گلدانی كوچك همواره بخشی از طبیعت را همراه 

خود داشته باشیم.
ــد:  نكته جالب توجه درباره نقش  پروفسور جنت هاويلند جونز -روانشناس- می گوی
ــی - روانی افراد آن است كه فرد با تماشا كردن به گل و لذت بردن  گل در سامت روح
از طراوت، رنگ و عطر زيبای آن می تواند حالت روحی نامتعادل خود را تغییر داده و به 
حالت طبیعی بازگرداند؛ در واقع گل عاملی جهت تعديل رفتار در طول شبانه روز بوده 

و هر بار نگاه كردن به گل عاملی جهت ايجاد يك اتصال عصبی مثبت در مغز است.
استرس شغلی بخش جدایی ناپذیر هر حرفه ای است. برخی از مشاغل که به مشاغل 
سخت مشهور هستند درصد بیشتری از استرس شغلی را جذب می کنند و برخی دیگر 

استرس کمتری دارند، فوریت پزشکی نیز در صدر مشاغل استرس زا قرار دارد.
ــاج حمید کیوان از کارکنان خدام و خوش سلیقه مرکز فوریت های پزشکی دزفول  ح
است که به وسیله ی گلدان های زیبا، اتاق محل کار خود را به فضایی آرام بخش تبدیل 

نموده است تا استرس شغلی را از محیط کار خویش دور نماید.
ــان داده است از کوچک ترین  ــا ۲۴ سال سابقه کار در حوزه درمان نش ــای کیوان ب آق
ظرفیت ها می توان باالترین بهره ها را برد به گونه ای که به محض ورود به اتاق محل کار 

آقای کیوان عطر دل انگیز گل های زیبا روح را صیقل می دهد.
آقای کیوان مسئولیت آمار مرکز فوریت پزشکی دزفول را بر عهده دارد و اکنون اتاق 
ــت تبدیل شده است که سایر همکاران در  ــار ایشان به مکانی برای گرفتن انرژی مثب ک
طول روز اندک زمانی را در آنجا می گذرانند تا ذره ای از فشار و استرس شغلی را در کنار 

گل ها و گلدان های زیبای آقای کیوان بکاهند.
زیبایی محیط اگر رعایت گردد                           پاکی ز برای همه عادت گردد
با سبزه و گل و همت اهل زمین                         اندیشه آدمی سامت گردد

مجتبی چابک |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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       کارشناس مذهبی

ان الله جمیل و یحب الجمال

احکام نگاه به نامحرم در معاینه بیمار
به نام پروردگار بخشاینده ی بخشایشگر

ــی برای این  ــا آرزوی پیروزی و سامت ــدام اورژانس و ب ــا سام محضر کارکنان خ ب
عزیزان.

ــه با بیمار و  ــان اورژانس در مواجه ــان احکام موردنیاز کارکن ــی تحقیقی و بی بررس
ــه تکنسین های مرد اورژانس نسبت به بانوان  ــدوم: در این شماره، به نحوه معاین مص
ــم. یك تکنسین اورژانس از دوران دانشجویی تا اشتغال به  بیمار و مصدوم می پردازی
ــؤال مطرح است: آیا  ــان سروکار دارد. چند س ــدی با بیماران و مصدوم ــار به طورج ک
تکنسین مرد می تواند بدون لمس و نگاه به زن معاینه کند؟ آیا در صورت مصدومیت 
مشغول به پانسمان و آتل بندی و غیره شود؟ خصوصا که هم قوانین اسامی است و 
ــردد. تبیین حکم در چند  ــد ضوابط شرعی لحاظ گ ــم مردم مسلمان هستند و بای ه
ــردن پزشك و  ــرم. ۲ـ  حکم نگاه ک ــه زن نامح ــردن مرد ب ــاه ک ــم نگ ــوع: ۱ـ  حک موض
تکنسین مرد به  صورت و دست های زن غیر محرم. ۳ ـ حکم نگاه کردن به عورت زن 

نامحرم. ۴ ـ حکم لمس بدن زن نامحرم به وسیله پزشك و کارکنان مرد.
در قرآن آمده: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم 
ــن و یحفظن  ــن ابصاره ــات یغضضن م ــل للمؤمن ــون ـ و ق ــا یصنع ــر بم ــه خبی ان الل
ــای خود را  ــن بگو چشم ه ــه مردان مؤم ــی: ب ــات ۳۰ و ۳۱( یعن ــور آی ــن... )ن فروجه
ــه و پاك ماندن نفسشان  ــورت خویش را نگه دارند. این امر موجب تزکی ــد و ع فروبندن
ــان خویش را  ــه زنان بگو: چشم ــان آگاه است؛ و ب ــدا به کارهای آن ــود. زیرا خ می ش
فروبندند و عورت خود را نگه دارند. از این دو آیه استفاده می شود مردان وزنان مؤمن 
ــرم، مطلقا حرام  ــردن مرد به بدن نامح ــرم نگاه نکنند و نگاه ک ــد به نامح وظیفه دارن
ــت. چه به قصد لذت جویی باشد یا نباشد. صاحب کتاب جواهرالکام می نویسد:  اس
مرد نباید به بدن و زیبایی های زن نامحرم اصا نگاه کند، جز در موارد ضروری. این 

مسئله اجماعی بلکه از ضروریات مذهب و دین است.
اما لمس بدن زن نامحرم: حرمت این عمل هم در بین فقها مورد اتفاق است مطلقا 
ــا خیر. هر جای بدن زن باشد حتی صورت و دست ها؛ و جواز نظر  ــه به قصد لذت ی چ
ــس در تحریك  ــس نیست، زیرا م ــرم مستلزم جواز لم ــت زن نامح ــورت و دودس به ص
شهوت و وقوع در فساد قوی تر است. امام خمینی )قدس سره( می فرماید: هر جا که 
ــام در موارد ضرورت به تکنسین مرد  ــر حرام باشد، لمس نیز حرام است؛ اما اس نظ
اجازه می دهد که بیماران زن را معاینه و معالجه کرده و در حمل آنان اقدام کنند. در 
ــد: از امام  ــه: ابوحمزه می گوی ــده است، از باب نمون ــن مطلب اشاره ش ــث بدی احادی
ــد شکستگی یا زخم  ــان عارضه ای مانن ــدم: زن مسلم ــر علیه السام پرسی محمدباق
درجایی از بدنش پیدا می شود که نباید به آن نگاه کرد و مردی است که از زنان بهتر 
ــود: وقتی اضطرار  ــا می تواند به بدن زن نظر کند؟ فرم ــه کند آی ــد او را معالج می توان

باشد جایز است معالجه کند.
لیکن فقها ضرورت را توضیح داده و برای تحقق آن شرایطی را ذکر نموده اند: ۱ ـ 
ــی و تخصص او به  ــر هست، سطح علم ــس دسترسی نباشد و اگ ــه تکنسین هم جن ب
ــه باشد که از  ــا معالج امکان نداشت ــرای کارکنان اورژانس ی ــاز نباشد. ۲ ـ ب ــدار نی مق
ــرد کمک بگیرند. ۳ـ  اگر در معالجه می توان به نظر تنها، یا لمس  ــص محرم آن ف شخ
ــس، باید به  ــام داد. ۴ـ  از جهت زمان نگاه و لم ــر دو را انج ــرد نباید ه ــا ک ــا، اکتف تنه
حداقل اکتفا نمود. 5 ـ بدون نظر و لمس امکان تشخیص مشکل و معالجه نباشد. 6 

ـ معاینه و بررسی مشکل از روی لباس کافی نباشد.
تصویر سازی های این ستون متعلق به موسسه گل گندم است.
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کارتونیست

با کنار هم قرار دادن اعداد قرمز رنگ 
رمز جدول را بدست آورید.

شرح جدول: 
   اف��������������قی

ــر کارگروه  ــس کشور و دبی ــس اورژان ۱ _ رئی
Faint - بهداشت و درمان وزارتخانه

ــت  ــف Bowel Movement )اجاب ۲ ـ  مخف
مزاج( - ثابت نگهدارنده عضو - با آن روی زخم 

می پیچند
ــت  عام  -  sickness درد  ــاری،  بیم ـ    ۳

اختصاری تب - جنگ کردن - ضربه
۴ـ  راهنمایی، رستگاری -  اختصار فشارخون 

- دودمان، طایفه - زادگاه کاشف الکل
5ـ  هوشیار نیست - تردید، دودلی - در پایگاه 

مربوطه مستقر شدیم
6ـ  هدهد، شانه به سر- کیسه یخ- چه کسی، 

کی
ــل نویسنده و  ــام امانوئ ــه التین - ن ــاال ب 7 ـ ب

دانشمند بزرگ آلمانی - کوفت، سفلیس
ــواب - چیز نرم، لطیف - بدن  ــه ی خ 8ـ  جام
برای انتقال اکسیژن به این عنصر نیاز دارد - از 

اجزای فشارسنج
و  ــب  متقل  - ــی  اینترنت ــر  مرورگ ــک  ی ـ   9

پشت هم انداز - محل تقاطع دو دیوار
۱۰ـ  هر ماده ی کشنده - به آثار به جامانده از 

زخم گویند - موش خرما
ــای مسلح در فرانسه که شارل  ۱۱ـ  از گروه ه
ــاد درآورد - مخفف شاه -  هفتم آن ها را به انقی

استانی در کشور ترکمنستان
ــل در سونداژ از آن استفاده  ۱۲ ـ برای تسهی
ــرار حرف ۲9  از الفبای فارسی -  می شود - تک
انگور خشک شده - بلندترین قله رشته  کوه های 

البرز
۱۳ ـ سریر، تخت پادشاهی - محافظ کره ی 

چشم - مذکر - پری، موجود نامرئی
ــداری ماسک روی  ــی در ثابت نگه ۱۴ـ  روش
ــورت بیمار - نوعی لباس اتاق عمل - پنسی  ص
که جهت لوله گذاری نیز از آن استفاده می شود

ــوه ای زرد و خوشبو - میزان اکسیژن  ۱5ـ  می

خون را به صورت غیر تهاجمی اندازه می گیرد

   ع��������������مودی
۱ـ   آماده انجام مأموریت هستیم - موقعیت را 

از لحاظ مکانی اعام کنید - حیوان نجیب
تزریق  ۲ـ  ورم، تورم - مخفف حروف انگلیسی ِ

عضانی - ماه هفتم از سال میادی
ــردن/  ــدن ، فروب ــه ش ــا، Fever -  خف ۳ـ  دم
دادن، مکش - نامی دخترانه برگرفته از هلن ، 

نورانی
ــت ) ....R  ( - همان گوی خودمان -  ۴ـ  سرع
پرنده ای است کبود رنگ و بیشتر در کناره های 

آب نشیند - پین وارونه
ــت و درست -  دیبای منقش و لطیف  5ـ  راس

- ابزاری مدرج برای تزریق
ــن -  ــدان پیشی ــدان، دن ــازی - دن ــادر ت 6ـ  م
ــی که با ایجاد خأل و فشار منفی باعث  دستگاه

مکش می شود - غنچه شکفته
ــل  ــد - آت ــا می بافن ــه از آن بوری ــی ک 7ـ  گیاه

گردنی - نگهبانی، حراست
ــف الکل - تکرار حرف اول - سرشار،  8ـ  کاش

انباشته - مدفوع خونی
9ـ  نام حرف نهم از حروف یونانی - واحد پول 
ــراق - حالتی که باعث ضعف و  کنونی دولت ع

سستی فرد می شود
ــا پدربزرگش  ــی کارتونی که ب ۱۰ ـ شخصیت
ِتِرنت زندگی می کرد – ۴۰ -۱۰، مأموریت..... و 
ــود - تخلص محمدحسین  ــدون آژیر انجام ش ب
معیری شاعر معاصر - یکی از بهترین رساناهای 

الکتریسیته
ــرود -  ــش - نغمه، س ــدن آت ــه کشی ۱۱ـ  زبان

منسوب به زنگبار
ــردان - نام و عنوان -  ــاب، میغ - تی ۱۲ـ  سح

چرک، عفونت
ــای فاش، زیاد،  ــه ای التینی به معن ۱۳ـ  کلم
ــرات - سیلی، َچک،  ــت ستون فق ــار - تخ آشک

ضربه
ــه خصیصه  ــه غنم، کسی ک ــوب ب ۱۴ ـ منس
ــم -  ــزرگ، عظی ــد - ب ــه باش ــد را داشت گوسفن

گنجشک
ــه  ــه بیم ــاری ک ــه – بیم ــاِد به هم ریخت ۱5ـ  ش

غیرمستقیم است - کلمه التینی کم خونی

پاسخ جدول شماره 11
رمز جدول: پدافند غیر عامل
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سیدعلی حسینی 
پایه سوم -بوشهر

محمد امین عباسی
پایه پنجم -بوشهر

صبا عباسی
پایه هشتم -بوشهر

محمد دهقان کللی  
پایه پنجم -بوشهر

عباس حسین پور
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پایه دوم -بوشهر
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