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تم��ام  و  می ش��ود  نواخت��ه  آماده ب��اش  زن��گ 
مرخصی ها لغو می گردد. پاشنه کفش همت خود 
را باال می کش��ند تا به س��مت جاده ه��ای دور روانه 
ش��وند ت��ا 20 روز کاری س��خت را آغ��از کنند. آغاز 
س��ال نو برای آن��ان آغ��از س��ختی ها و فداکاری ها 

است.
 ای��ن نش��انه آم��دن به��ار ب��رای تکنس��ین های 
اورژانس اس��ت! تکنس��ین هایی که دس��ته جمعی 
س��ال را بدرق��ه می کنن��د و ب��ه اس��تقبال س��ال نو 
می رون��د. م��ردم چمدان هایش��ان را می بندن��د تا 
تعطیالت را به س��فر و ش��ادی بگذرانند، اما آنها به 
س��مت جاده ه��ا رهس��پار می ش��وند ت��ا محاف��ظ 
حکای��ت  به راس��تی  باش��ند.  مس��افرین  س��المت 
ایثارگری و فداکاری را باید از نو نوش��ت، باید بانام 
اورژانس و تکنسین های صبورش آغاز کرد داستان 
ایثار در نوروز را... آن هنگام که به راه ها و جاده ها 
می س��پارند دلبس��تگی هایش��ان را ت��ا در گیرودار 
نامالیمات و س��ختی ها اسیر دلبستگی ها نشوند؛ 
و این حکایتی تازه نیس��ت... داستانی ادامه دار از 

فروغ و تشعشع فداکاری ها و ایثارگری هاست.
از 25 اسفند تا 15 فروردین هرسال، اورژانس به 
حالت آماده باش برای خدمت رسانی به مسافرین 
درمی آی��د و به ص��ورت 24 س��اعته و ب��ا تم��ام قوا 
فعالیت خود را دوچندان می کند. 15 هزار و 200 
نف��ر نی��روی انس��انی )ک��ه ب��ا احتس��اب س��اعات 
اضافه کاری به 18 هزار و پانصد نفر می رسند( در 
ت��ا  می ش��وند  آماده ب��اش  کش��ور  سراس��ر 
در  را  م��ردم  درخ��ور  و  مطل��وب  خدمات رس��انی 
تعطیالت س��ال نو -که به یکباره حجم کار چندین 
برابر می ش��ود- را به سرانجامی نیک رسانند. این 
مس��ئله عالوه بر صدم��ات جبران ناپذی��ری که در 
مدت زمان طوالنی به سالمت تکنسین ها می زند 
کیفی��ت خدمات رس��انی را نیز کاه��ش می دهد. 
مردانی که هنگام تحویل سال نو کنار خانواده شان 
نیس��تند و عمال چی��زی به عن��وان تعطیالت برای 
شغلش��ان تعریف نشده است، تالش��ی که بعضا از 

دید مردم و حتی مسئوالن پنهان می ماند.
اورژانس کش��ور هرس��اله در تعطیالت س��ال نو و 
ش��روع مس��افرت ها نیروه��ا و امکانات خ��ود را در 
سراس��ر کشور بس��یج می کند. در سال 94 بالغ بر 

4270 دس��تگاه آمبوالن��س در تعطی��الت نوروز به 
خدم��ت گرفت��ه ش��د و این تع��داد در س��ال 95 به 
4970 دستگاه آمبوالنس افزایش خواهد یافت که 
از این تعداد 700 دس��تگاه آمبوالنس تویوتا جدید 
ب��ه ن��اوگان اورژان��س افزوده ش��ده و تع��دادی از 
آمبوالنس های فرس��وده از چرخه عملیاتی حذف 
گردیده اس��ت که این مس��ئله ارتقای سطح کیفی 
خدمات رس��انی این سیس��تم و رضایت مردمی را 

نیز به دنبال داشته است.
در تعطی��الت ن��وروز 95 تع��داد 2158 پایگاه در 
سراس��ر کشور به مردم خدمات ارائه خواهند داد و 
ای��ن آمار نس��بت به س��ال قبل 57 پای��گاه افزایش 
داش��ته است که این مس��ئله باعث افزایش سرعت 
خدمات رس��انی در ح��وادث س��نگین می ش��ود. 
همچنی��ن در 19 نقطه حس��اس و پرحادثه نیز 19 
پایگاه هوایی فعال اس��ت ک��ه بالگردهای اورژانس 

آماده پرواز و انتقال مصدومان هستند.
س��اختن  دای��ر  ب��ا  هرس��اله   115 اورژان��س 
ایستگاه های س��المت نوروزی، خدمات ویژه خود 
را در ایام تعطیالت ابتدای سال، افزایش می دهد 
که در س��ال 95 ب��ا افزای��ش 71 ایس��تگاه؛ تعداد 
ایستگاه های س��المت را به 297 ایستگاه رسانده 

است.
چیدم��ان ای��ن خدم��ات ب��ر اس��اس جاده های 
ای��ن  و  پرت��ردد و ش��هرهای مس��افر خی��ز اس��ت 
برنامه ریزی بر معیاری تعیین ش��ده اس��ت تا مردم 
بتوانن��د ب��دون دغدغه و نگران��ی از تعطیالت خود 
ل��ذت ببرن��د. تعطیالتی ک��ه برای تکنس��ین های 
اورژانس پر دغدغه و سرش��ار از نگرانی می باشد و 
باید هر ساعت از شبانه روز که به کمکشان نیاز بود 
حاض��ر ش��وند و ع��الوه ب��ر خودش��ان ناخواس��ته 
خان��واده آنه��ا نیز درگی��ر می ش��وند و نمی توانند 
مانند س��ایر مردم ب��ه مس��افرت و دیدوبازدید عید 
بپردازن��د. تم��ام کارکن��ان اورژانس از 25 اس��فند 
لغای��ت 15 فروردی��ن، کمبوده��ا و نارضایتی ها را 
فراموش ک��رده و با تمام قوا و اعتق��اد قلبی به کار 
خود؛ صادقانه و ایثارگرانه به مردم کمک می کنند 
و قطع��ا این کار ب��زرگ آنها در ن��زد خداوند ناظر و 

شاهد، اجر و پاداشی بزرگ خواهد داشت.

در تاریخ چهل ساله اورژانس برای نخستین بار است 
ک��ه یک ویژه نامه ن��وروزی با محتوای یکس��ان و توزیع 
سراسری در کل کشور انجام می شود. این کار نیک که 
با پیشنهاد و حمایت اولیه آقای دکتر عسکری ریاست 
دانشگاه علوم پزشکی فسا و حمایت تکمیلی مدیریت 
اورژانس کش��ور صورت گرفت، کاری اس��ت که اثرات 
فرهنگ��ی آن حت��ی در کوتاه مدت نیز نمای��ان خواهد 
ش��د. اینک��ه مس��افرین و م��ردم ش��ریف ای��ران در هر 
ایس��تگاه س��المت نوروزی اورژانس که وارد می شوند 
یک نش��ریه با محتوای واح��د و اس��تاندارد می بینند، 
ضمن اثرگذاری آموزشی، به گستردگی و ارتقای کمی 
و کیف��ی خدم��ات اورژانس نیز پی خواهن��د برد. امید 
اس��ت که ای��ن کار ارزش��مند در س��ال های آین��ده نیز 
ادامه دار باشد و در سال های آتی شاهد توزیع پمفلت ها 
و برش��ورهای آموزش��ی و تبلیغات��ی رنگارن��گ و بعضًا 

غیراستاندارد نباشیم. 
ط��رح ام��داد ن��وروزی 95 با تم��ام ت��وان و امکانات 
موج��ود در ح��ال اجراس��ت. اج��رای این ط��رح نقطه 
عطفی برای انعکاس خبری توانایی ها و پتانسیل های 
موج��ود در اورژان��س پیش بیمارس��تانی اس��ت. لزوم 
مستندسازی این طرح در نوروز هرسال، پیش از پیش 
احساس می ش��ود. همچنین با توجه به سیاست های 
وزارت بهداش��ت مبن��ی ب��ر س��ازمان ش��دن اورژانس 
کشور، پیش��نهاد می شود گروهی جهت مستندسازی 
این طرح مأمور ش��وند. اعضای این گروه را می توان از 
می��ان مدیران روابط عمومی فعال انتخاب نمود و تا به 
همراه هر تیم بازرس��ی اورژانس کش��ور که به سراس��ر 
ایران گس��یل می شوند، یک نفر از اعضای این گروه را 
اع��زام کرد ت��ا در کنار کار مهم بازرس��ی، ام��ر حیاتی 
مستندس��ازی نیز محقق ش��ود. در امر مستندس��ازی 
پیش��نهاد می ش��ود که به تولید س��ه نوع محت��وا توجه 
ش��ود: محت��وای مت��ن؛ محت��وای عک��س و محت��وای 
تصوی��ری. واض��ح اس��ت ک��ه مستندس��ازی حرفه ای 
نیازمند تجهیزات حرفه ای است؛ اما همیشه کارهای 
ب��زرگ با جرقه ه��ای کوچک ش��روع می ش��وند. برای 
شروع کار مستندسازی در س��ال اول می توان حتی با 
دوربین های ساده موبایل نیز اهتمام ورزید. شروع کار 
مهم مستندس��ازی مدون و برنامه ریزی ش��ده از همین 
نوروز 95 ش��دنی اس��ت، تنها نیازمن��د اندکی همت و 

خوش سلیقگی است.

آماده باش بیش از 18 هزار و پانصد تکنسین اورژانس و نزدیک به 5 هزار دستگاه آمبوالنس 115 در سراسر کشور

اورژانس در خط مقدم نوروز 
روزشماری برای شروع طرح امداد نوروزی 95
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رئیس مرکز مدیریت  حوادث و فوریت های پزشکی فسا

تازه نفس های همه فن حریف!
با ورود آمبوالنس های بنز اسپرینتر جدید
                 ناوگان حمل و نقل اورژانس کشور 
جان دوباره ای گرفته است
صفحات 6 ،7 و 12 را بخوانید

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
جناب آقای دکتر پریدار، مدیرکل محترم پشتیبانی و امور رفاهی وزارت بهداشت-درمان و آموزش 
پزش��کی، و جن��اب آقای مهندس ج��وادی نژاد، معاون��ت محت��رم اداره کل پش��تیبانی و رفاهی؛ از 
زحمات و پیگیری های ش��ما در جهت حل مش��کالت حوزه پش��تیبانی و رفاهی دانش��گاه های علوم 

پزشکی سراسر کشور سپاسگزارم.
سید حسن خادمی )مدیر پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی فسا(

بدیــن شکســتگی ارزد بــه صد 
هزار درست!

به ج��اده ای صعب العب��ور ب��رای مأموریت اعزام ش��ده بودیم 
چندین بار با هالل احمر و راهداری تماس گرفتیم اما خبری از 

آن ها نشد و به کمک یک تراکتور توانستیم به منطقه ...

اورژانس فسا... بی بال و پر 
اما در اوج

شهرس��تان فس��ا از توابع اس��تان فارس و در 145 کیلومتری 
شیراز است که نام قدیمی آن پسه یا پسا به معنای میانه بوده و 

در گذر ایام به فسا تبدیل شده است. قدمت این شهر ...

متـولد ستاره حیات
ب��رای ه��ر انس��انی درک لحظ��ه تولد 
انسانی دیگر زیباس��ت بخصوص وقتی 
در این لحظه این احس��اس را هم داش��ته 
باشد که در جریان این تولد توانسته است...

اورژانس های پیشرفته دنیا
در این شماره ساختار و فرآیندهای مهم اورژانس کشور انگلیس 
را مورد بررسی قرار می دهیم. در سیستم آنگلو- آمریکن تأکید بر 
انتقال س��ریع و خدمات کمتر در بخش پیش بیمارستانی است و 

معموال تأکید بیشتر بر روی استفاده از آمبوالنس زمینی ...

پرونده

 ویژه مراکز 

حوادث
اراک
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<< فراخــــــوان همـــــــکاری >>
هر کجای ایران که هستید
»خبرنگار افتخاری یک.یک.پنج« باشید و »کارت خبرنگار افتخاری« ما را دریافت کنید.
)ویژه کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی و بخش های اورژانس بیمارستان های سراسر کشور(
با ما تماس بگیرید
JouRnAl115@gMAil.coM : پل های ارتباطی:  نشانی پست الکترونیک ما

ارتباط مستقیم با سردبیر)نظریان( :    تماس)ساعات کاری(  09173302100

ارتباط آنالین: 09393302100                    

یک سال گذشت!
• سرمقاله این شماره، سرمقاله نیست، شکوائیه ایست که از 
دل دریای��ی تیم کاری نش��ریه بیرون زده اس��ت. س��رمقاله این 
ش��ماره »شقش��قه ه��درت اس��ت...« پس ای��ن قلم را ب��ر آنچه 
می نگارد ببخش��ید و فقط بخوانید آنچه را که درد نامه اس��ت تا 

س��رمقاله.
وقت��ی روایت گ��ر درده��ا و رنج ه��ا و کمبوده��ای دیگران��ی، 
ناخ��ودآگاه از درد و رنج و کمبودهای خودت غافل می ش��وی. 
ای��ن ویژگ��ی کار روایت گ��ری و رس��انه ب��ودن اس��ت. چون��ان 
سنگرس��ازانی ک��ه هی��چ گاه س��نگری ب��ر س��ر نداش��تند و ی��ا 

کوزه گرانی که از کوزه های شکسته ش��ان آب خورند.
 ام��ا گاه در بزنگاه ه��ا و پیچ ه��ای تاریخی به خ��ودت نگاهی 
می افکنی و بر آنچه از س��رت گذشته است نظر می کنی و آنگاه 
ب��ر عمر رفته  و رنج راه و هدفی که داش��ته ای نظ��اره می کنی و 
بی اختیار به خودت نمره می دهی. کاش نمره ای که به خودت 
می دهی نمره قبولی باش��د تا رنجت را دوچندان نکرده باشی. 
حکایت اس��فندماه 94 برای نش��ریه یک. ی��ک. پنج حکایت 
یک س��اله ش��دن نشریه ای س��ت که تا اکن��ون مانند ی��ک نهال 
نورس بود! در یک س��الی که از ش��روع به کار نشریه گذشت آیا 
هیچ ک��س فهمید که این نهال نورس چه تندبادهایی را به جان 
خری��د؟! آیا هیچ کس اندیش��ه کرد که این باغب��ان، برای بارور 
ش��دن این نه��ال ن��ورس بر جف��ای خار هج��ران، چ��ه صبری 

کش��ید؟  !
 نخس��تین ش��ماره از یک. یک. پنج که اسفندماه 93 منتشر 
گردی��د، نه پخش کش��وری داش��ت نه ش��مارگان پان��زده هزار 
نس��خه ای و نه حتی رنگی بود. س��یاه بود و س��پید... یکدسِت 
یکدس��ت. از اصول فنی و ظاهر حرفه ای هم فاصله داشت. هر 
چه از ایراداتش گفتند و بگویند این نخس��تین شماره از نشریه 

برای من زیباترین و جذاب ترین نس��خه یک. یک. پنج اس��ت. 
در ای��ن یک س��الی که گذش��ت، رش��د جای��گاه نش��ریه بین 
تکنس��ین ها و مدیران اورژانس، رشدی غیرقابل انکار بود. این 
مس��ئله را از طرق مختلف می توان سنجید. از حجم تماس ها و 
پیام ه��ای مراک��ز اورژان��س ب��رای چاپ مطل��ب در نش��ریه، از 
درخواس��ت م��داوم مراک��ز اورژان��س ب��رای افزای��ش س��همیه 
ارسالی ش��ان، از پیام های دلگرم کننده ای که مس��تقیمًا توسط 
تکنس��ین ها به دس��ت م��ا می رس��د و از توجهی که مس��ئولین 
وزارت بهداشت و علوم پزش��کی ها در مطالعه و پیگیری نشریه 
دارند. این اعتمادسازی کار ساده ای نبوده است و نباید اجازه 
داد این کار بزرگی که شروع ش��ده اس��ت، به بن بست فکری یا 

بن بس��ت مالی برخورد کند. 
روی س��خنم در این س��رمقاله به بزرگان و مدی��ران اورژانس 
سراس��ر کش��ور است. ش��کی نیست در این یک س��ال گذشته، 
حمایت های شما عزیزان صد در صد شامل حال ما شده است 
اما برای ادامه حیات و رش��د این نشریه همچنان به حمایت هر 
چه بیش��تر ش��ما نیاز داریم؛ هم حمایت معن��وی و هم حمایت 
مالی. ش��کی نیس��ت که در آینده ای نه چندان دور این نش��ریه 
پتانسیل تبدیل شدن به یک رسانه عمومی بر روی کیوسک های 
مطبوعاتی را خواهد داش��ت؛ و واضح اس��ت که آن زمان مانند 
تم��ام نش��ریات صاحب نفوذ ب��ا گرفتن آگهی نه  تنها اس��تقالل 
مالی پیدا خواهد کرد بلکه بعید نیست که درآمدزایی نیز برای 

بخش دولتی داش��ته   باش��د.
 ام��ا اینجا –در جش��ن یک س��الگی- بزنگاهی اس��ت که قصد 
گفتن کمبودها را داریم. اینکه با گذش��ت یک سال از شروع به 
کار این نش��ریه و ج��ذب سراس��ری مخاطب، هنوز ب��ا دوربین 
موبایل عکس جلد نش��ریه را می بندیم! و در مراسمات سنگین 
با دوربین های عاریتی این وآن عکاس��ی می کنیم. اینکه از شما 
چ��ه پنهان، آن قدر برای ق��رض گرفتن دوربین و ی��ک لنز تله- 
وای��د هجده- دویس��ت ناقاب��ل به ای��ن وآن رو زده ای��م که دیگر 
ن��ه  را  نش��ریه  بچه ه��ای  اینک��ه  کرده ان��د!  س��یاه  را  رویم��ان 
ش��یفت های س��نگین اورژان��س از پ��ا م��ی ان��دازد، ن��ه حج��م 
مأموریت ه��ای کاری شهرس��تان های مختل��ف. دوس��تانی ک��ه 
عاش��قانه ب��ه کار خبررس��انی و رس��الت رس��انه ای خ��ود ادامه 
می دهن��د. اینک��ه علی رغ��م کمب��ود منابع مالی و زیرس��اختی 
بازه��م قلب تپنده این نش��ریه از حرکت و جوش��ش بازنخواهد     

ایس��تا  د.    
نه، هر چه سبک و سنگین می کنیم هیچ کدام از این ها دلیل 
قانع کننده ای برای خشک ش��دن این نهال نورس نیست. این 
نش��ریه بذر امید را در دل پانزده هزار تکنس��ین 115 پاش��یده 
اس��ت و ب��ا هم��ه مش��کالت باید به مس��یر خ��ود ادام��ه دهد تا 
درختی تناور ش��ود. ما اورژانس��ی توانمند نخواهیم داش��ت تا 
زمانی که رس��انه ای توانمند نداشته باشیم. ما به جایگاه کاری 
و صنفی خود دس��ت پی��دا نخواهیم کرد تا زمان��ی که تریبونی 
ب��رای بی��ان مش��کالت و درخواس��ت هامان در اختیار نداش��ته 
باش��یم. این نش��ریه با همه این مش��کالت باید و باید به مس��یر 
خود ادامه دهد تا ثابت کند که عزم ما در مسیر پیشرفت عزمی 

u راس��خ    ا س��ت

من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست
تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

• جن��گ و درگیری اتفاقی اس��ت ک��ه آرزوی 
همه حذف ابدی آن از جهان است و دفاع عمل 
مقاب��ل جنگ. ما بارها در حالت دفاع بوده ایم و 
پررنگ ترین دفاعمان 8 س��ال جنگ تحمیلی با 
کش��ور عراق بوده اس��ت و برای این ک��ه دوباره 
درگیر فاجعه جنگ نش��ویم سعی در حافظت از 
مرزه��ای جغرافیایی م��ان داری��م و هم اکن��ون 
بس��یاری از مردان مان در کش��ورهای همسایه؛ 
مثل عراق و سوریه مشغول انجام همین وظیفه 

هستند و از جان شان مایه می گذارند.
 در این دفاع جانانه سهم اورژانس نیز محفوظ 
ب��وده اس��ت و قهرمانان��ی رهس��پار ای��ن دف��اع 
شده اند و خبر اسارت یکی از تکنسین های مان 
بس��یار  داع��ش  تروریس��تی  گ��روه  دس��ت  ب��ه 
ناراحت کنن��ده ب��ود و ما را بر آن داش��ت تا دین 
خ��ود را هرچن��د کوچ��ک ادا کنیم و به س��راغ 
خان��واده یک��ی از ای��ن ش��هدا رفته ایم. ش��هید 
حمیدرض��ا اس��داللهی متول��د 63/11/15 در 
تهران اس��ت. 6 س��ال در اورژانس کشور بخش 
Eoc مش��غول ب��ه کار ب��ود. تا س��ال 90 که به  
عن��وان خادم الحجج با ب��رادرش به حج رفت و 
پس از برگش��ت مس��یر زندگی را تغییر داد و در 
عرصه های دیگر مش��غول به خدمت ش��د؛ و در 
تاری��خ 94/9/29 در س��وریه ب��ه درج��ه رفی��ع 
ش��هادت رس��ید. مراس��م اربعی��ن او با س��الروز 
تول��دش هم زم��ان ب��ود! نوش��تن در م��ورد یک 
ش��هید همیش��ه کار س��ختی اس��ت آن ه��م در 
برهه ای از تاریخ که نگاه ها و تفکرات نس��بت به 
کلمات به ش��دت تغیی��ر کرده اس��ت. پس بهتر 
دیدم که از کلمات خود ش��هید استفاده کرده و 
قس��متی از وصیت نام��ه ایش��ان را بازگ��و کن��م 
س��خنانی ب��ا امام زمانش��ان )ع��ج(: »در دوران 
زندگی ام سعی کرده ام هیچ موضوع شخصی را 
از ش��ما نخواهم و برای هیچ موضوع دنیایی ای 
ش��مارا قسم ندهم؛ اما حاال در حرم جدت امام 
رض��ا )ع( ش��ما را به مادرتان قس��م می دهم که 
همه جوانان انقالب اسالمی و در آخر این حقیر 
عاصی را ب��رای نصرت خودت��ان تربیت کنید و 

برای سربازی خودتان به کارگیرید.«
با ب��رادر بزرگ ت��رش هادی اس��داللهی که از 
تکنس��ین های اورژانس تهران هست گفتگویی 
در مورد شهید اسداللهی ترتیب داده ایم که در 

زیر تقدیم می گردد.

ی��ک یک پن��ج: کمی در مورد ش��هید برای ما 
صحبت می کنید؟

حمیدرضا همیش��ه یک فرد باروحیه انقالبی 
بود و از سال 90 به طورجدی فعالیت های خود 
را در این زمینه شروع کرد. تسلط کامل به زبان 
عرب��ی داش��ت و بع��د از س��ال 90 ب��ه یادگیری 
لهجه های س��وری و لبنان��ی پرداخت و در بنیاد 
مطالعات اجتماعی امام س��جاد )ع( – دانشگاه 
راهب��ردی و تربیت امام حس��ین )ع(- قس��مت 
بین الملل مش��غول به خدمت ش��د که نسبت به 
اورژان��س هیچ ص��رف مال��ی برایش نداش��ت. 
حمی��د مرتب در مناطق محروم در حال خدمت 
و ساخت مدارس، مساجد و... بود و این توسعه 
انقالب��ی را در کش��ورهای عرب��ی مث��ل عراق، 
سوریه، افغانس��تان، پاکستان پیگیری و در این 

مناطق حضور پیدا می کرد.

ی��ک ی��ک پن��ج: در م��ورد زندگی ش��خصی، 
م��ورد  در  خان��واده  نظ��ر  و  تأه��ل  وضعی��ت 
فعالیت هایشان کمی توضیح می دهید؟ ما یک 
خانواده 6 نفره بودیم و حمید فرزند دوم است، 
7 س��ال قبل ازدواج کرد و ثم��ره این ازدواج دو 
فرزند- محمد 4 س��اله و احمد 5 ماهه- اس��ت. 
همس��رش مخالفتی با فعالیت های او نداشت و 
اصلی ترین مش��وق حمیدرضا بود و با جمالتی 
ش��بیه )ان ش��اءا... مادر شهید ش��وی( مادرم را 
اع��زام  ب��ا  پ��درم  ک��ه  روزی  می ک��رد.  راض��ی 
جهادی اش مخالفت کرد در پاسخ به حرف پدر 
که بمان و از مرزهای کش��ور خودمان دفاع کن 
گفت پدر ش��ما مرزهای اسالم را مشخص کنید 
م��ن قول می دهم یک قدم هم آن طرف تر نروم و 
پدر راضی ش��د. ما عموی خود را نیز در 8 سال 

دفاع مقدس از دست دادیم.
ش��هید  پن��ج:  ی��ک  ی��ک 

به عن��وان  اس��داللهی 
نی��روی درمانی اعزام 
به عن��وان  ی��ا  ش��دند 

جه��ادی؟  نی��روی 
حمید به عنوان رزمنده 

ام��ا م��ا نیروهای  رفت، 
درمان��ی هم داریم که در 

ح��ال اع��زام هس��تند ی��ا 
اع��زام ش��دند. م��ن برای 

نام نویسی رفتم اما به خاطر 
از  نف��ر  ی��ک  اینک��ه 

م��ا  خان��واده 
اعزام شده 

د  ب��و

مخالف��ت کردن��د. س��وریه اآلن جبهه ماس��ت و 
حضرت آقا فرمودند س��وریه نباید س��قوط کند، 
پس وظیفه ما حفظ سوریه است. هرکس به قدر 

توانایی خود باید این کار را انجام دهد.
ی��ک ی��ک پن��ج: فک��ر می کردی��د روزی خبر 
ش��هادت برادرت��ان را بیاورند؟ دو ش��ب قبل از 
اعزام، با خانواده به منزل ما آمدند و شب را هم 
ماندن��د و ای��ن خیل��ی عجیب بود چ��ون آن قدر 
پرمش��غله ب��ود ک��ه م��ا خیل��ی ک��م حمی��د را 
می دیدی��م. ب��ه او گفت��م ک��ه چن��د ش��ب قب��ل 
بچه های��ت  و  همس��رت  از  ک��ه  خواب دی��ده ام 
جداش��ده ای اما جایی که هستی خیلی شادی 
و مراس��م جشن هست و به من اشاره کردی که 
بر س��فره بنش��ین و گفتی این ها بچه های سپاه 
ق��دس هس��تند. بعد از ش��نیدن خواب��م گفت: 
دارم برای جهاد به سوریه می روم 
این خواب را برای کسی تعریف 
نکن، حمیدرضا رفت و 25 روز 

بعد به شهادت رسید.
یک یک پنج: ش��یرین ترین 
ش��هید  از  ک��ه  خاط��ره ای 
زی��اد  ک��ه  خاط��ره  داری��د؟ 
هست اما شاید شیرین ترین 
کودک��ی  س��ال های  ب��ه  آن 
برمی گ��ردد. آن موقع هر وقت 
با حمیدرض��ا دع��وا می کردیم 
متوج��ه  و  ب��ودم  بزرگ ت��ر  م��ن 
می ش��دم اما او پول هایش 
را در قلک من 

می ریخ��ت و مث��اًل با این کار داش��ت م��را تنبیه 
می کرد. اآلن بازهم همین کار را کرد بازهم هر 
چ��ه داش��ت را در قل��ک م��ا ریخ��ت، همیش��ه 

بخشنده بود و حاال جانش را بخشید.
یک یک پنج: تلخ ترین خاطره ای که از شهید 
دارید؟ ش��ب اعزام، تول��د برادر کوچک��م بود و 
جش��ن کوچکی گرفتی��م و همان جا حمید خبر 
اعزام��ش را اع��الم ک��رد و تلخ تری��ن خاط��ره ام 
همان ش��ب وداع هس��ت و لحظه ای که او را در 

آغوش گرفتم را هرگز فراموش نمی کنم.
یک یک پنج:به نظر ش��ما چطور می توان راه 
حمیدرض��ا و دیگر ش��هدا را ادامه داد؟ س��ردار 
جعف��ری در محل کار حمیدرضا گفت: ظرفیت 
اعزام به س��وریه محدود اس��ت. با استناد به این 
حرف در کش��ور خودمان و با خدمت در مناطق 
مح��روم ما می توانیم جهاد کنیم و راه ش��هدا را 
ادامه دهیم. درست است که ولی فقیه فرمودند 
نباید سوریه سقوط کند؛ اما سامان بخشیدن به 
سیستم اداری و پاک سازی آن از فسادها کمتر 
از جهاد نیس��ت. ما باید برای س��امان بخشیدن 
به اوضاع، تالش جهادی داشته باشیم. نالیدن 
و طلب��کار ب��ودن از نظ��ام نه تنه��ا کمک کنن��ده 

نیست بلکه تخریب کننده است.
یک یک پنج: چه پیغامی برای خانواده شهدا 
و ی��ا تکنس��ین هایی ک��ه در جبهه ه��ا در ح��ال 
خدمت رسانی هستند دارید؟ اول از همه اینکه 
دعا کنیم که به سالمت به وطن برگردند. این ها 
مدافع��ان حریم انقالب اس��المی هس��تند صبر 
پیشه کنند و اطمینان داشته باشند که اجر این 
صبر را حتمًا خواهند دید؛ و قطعًا خانواده های 
این بزرگ��واران با درک و صبر به همان نس��بت 

ثواب خواهند برد.
یک ی��ک پنج:چ��ه پیغام��ی برای هم��کاران 
تکنسین دارید؟ ما از طرف اورژانس اعزام های 
ام��دادی داریم و این اعزام ها اولویت های اعزام 
هس��تند و دوس��تانی ه��م ک��ه در ح��ال خدمت 
هس��تند باید دید خود را وسیع تر و هدفشان را 
بزرگ ت��ر تعیی��ن کنند. بح��ث حق��وق، کارانه و 
مس��ائل این چنین��ی مهم ان��د؛ ام��ا هدف ه��ای 
کوچکی هستند ما باید هدف های بزرگ تر مثل 
توسعه اورژانس را داشته باشیم و رسیدن به آن 
هدف بزرگ تر قطعًا هدف های کوچک ما را هم 

بهبود می بخشد.
ی��ک یک پنج:ح��رف دیگری اگ��ر باقی مانده 
می ش��نویم؟ به گفته س��ردار قاس��م س��لیمانی 
ش��هادت هر یک نفر در س��وریه از شهادت هزار 
نفر در کش��ورمان جلوگی��ری می کند و در اصل 
این ها در حال دفاع از کش��ور خودمان هستند. 
پ��س ای کاش از خان��واده تکنس��ین هایی ک��ه 
اعزام ش��دند حمایت بیشتری می شد، خانواده 
خیل��ی از ای��ن بزرگ��واران درگی��ر مش��کالتی 
هس��تند که نگاه وی��ژه مس��ئولین را می طلبد. 
حرف��م را به جمل��ه ای از وصیت نامه ب��رادرم به 
پای��ان می ب��رم: »وظیف��ه م��ا به عن��وان مربی یا 
متربی این اس��ت که دائمًا نظرات مربی جامعه 
را رصد کنیم و خود را مأمور به انجام آن بدانیم؛ 

u».حتی در مسائل جزئی

سخن رهبری
در روایت هس��ت که کس��ی که بر س��ر بیمار می رود، مثل کسی است که در رحمت الهی غوطه ور می ش��ود. ممکن است بعضی تعجب کنند که مگر بر سر بیمار 
رفتن چه خصوصیتی دارد. خود شما که نیاز بیمار و تأثیر کار خودتان را می دانید، می فهمید که چرا چنین پاداش بزرگی برای بیمار دار و پرستار گذاشته شده 
است؛ چون تأثیر آن تأثیر غیرقابل محاسبه و برتر از محاسبات معمولی است. روحیه دادن به مریض گاهی از دادن داروی او بسیار حیات بخش تر و مؤثرتر است؛ 
این روحیه را شما می دهید. این کار، برترین موجبات رحمت است، که خیلی مغتنم و خیلی باارزش است. این، آن نکته ای بود که مایل بودم شما توجه کنید و 

بدانید مشغول چه کار باارزشی هستید.

گفت و گویی ناب با آقای هادی اسداللهی؛ برادر شهید مدافع حرم، حمیدرضا اسداللهی

از اورژانس کشور تا شهادت در حریم حرم...
سرمقاله

عباس نظریان ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سردبیر
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سازمان ملی اورژانس؛ فرصت ها و تهدیدها
•باالخره خبری که اکثر کارکنان اورژانس پیش بیمارس��تانی مدت ها 
منتظر آن بودند رسید و قرار است در برنامه ششم توسعه کشور، اورژانس 
تبدیل به یک س��ازمان ملی شود. خبری که نوید آن را می دهد که بخش 

عمده ای از مشکالت صنفی کارکنان حل خواهد شد.
تعدد وظایف و مس��ئولیت ها در دانشگاه های علوم پزشکی و گسترده 
بودن حوزه مدیریتی باعث ش��ده که توجه حداقلی که کارکنان اورژانس 
انتظار آن را دارند، به این حوزه نشود و همین باعث شود تا انگیزه برای 
جدا ش��دن اورژانس از بدنه دانش��گاه بیشتر شود. البته یکی از ملزومات 
سازمان شدن مستقل بودن وظایف و اختیارات یک مجموعه است که در 
مورد اورژانس پیش بیمارستانی تا حد زیادی این مسئله صدق می کند. 
این ش��رایط برای سازمان انتقال خون نیز محقق گردید که البته ارزیابی 
از مؤثر بودن آن در دسترس نیست. به هرحال امید این می رود با مستقل 
شدن اورژانس اعتبارات به شکل اختصاصی و مستقیم به سیستم برسد 
-مقوله ای که در بسیاری از دانشگاه ها شفاف نیست- و از همه مهم تر با 
توجه به اهمیت پاس��خ هماهنگ واحدهای عملیاتی در سطوح محلی و 
مل��ی در ح��وادث ب��ا تبدیل ش��دن اورژانس به س��ازمان، پاس��خ مؤثرتر و 
یکدس��ت تری درصحنه مش��اهده گ��ردد. این مهم با تخصصی تر ش��دن 

آموزش و انتخاب نیروها در سطح عملیات و ستاد محقق خواهد شد.
در اینجا نکته قابل تأمل این است که در قبال همه منافعی که سازمان 
ش��دن اورژانس دارد باید مش��کالت هم در نظر گرفته ش��ود. یکی از این 
مسائل کم شدن پشتیبانی دانشگاه است. در حال حاضر اورژانس یکی 
از واحدهای دانش��گاه اس��ت و به لحاظ مالی، وسایل و تجهیزات و حتی 
نیروی انس��انی تحت حمایت دانشگاه است و درزمانی که مشکل جدی 
می شود دانش��گاه به عنوان یک پشتوانه مهم وجود دارد. این حمایت در 

زمان سازمانی شدن اورژانس ممکن است کمرنگ شود.
مسئله جدی دیگر ارتباط با بیمارستان هاست. بیمارستان ها به شکل 
مستقیم یا غیرمستقیم تحت مدیریت و نظارت دانشگاه هستند و احتمال 
کم شدن تعامل بیمارستان ها با اورژانس بعد از سازمان شدن وجود دارد.
درنهایت مهم ترین بحث مسئله اعتبارات است. با توجه به آنکه خدمات 
اورژانس پیش بیمارس��تانی رایگان است و منبع درآمدی برای آن وجود 
ندارد و از اعتبارات ملی اس��تفاده می کند، اگر قرار باش��د اورژانس ها با 
همی��ن ردیف بودجه فعلی مس��تقل ش��وند نه تنها به لح��اظ مالی به نفع 
کارکنان نخواهد شد، بلکه کم رنگ شدن حمایت دانشگاه بر این مشکل 
خواهد افزود؛ بنابراین گرچه چش��م انداز سازمانی شدن اورژانس خیلی 
خوب است اما پرهیز از شتاب در اجرا و تأمل در مصوب نمودن قوانین و 
مق��ررات الزم برای تأمین اعتبارات و حمایت ه��ای دیگر ضروری به نظر 

uمی رسد

هویت شغلی و حضور پررنگ تر در بدنه اجتماع
•هویت ش��غلی یک تکنس��ین اورژانس مسئله ای اس��ت که همواره از 
دغدغه های اساس��ی کارکنان شاغل در فوریت های پزشکی بوده است. 
اینک��ه م��ردم کوچ��ه و خیاب��ان چه تص��وری از ف��ردی که پش��ت یک بنز 
اسپرینتر منقوش به آرم EMS و شماره تلفن 115 نشسته است، دارند؟! 
ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه و البته عملکرد خود او دارد. 
فرصتی پیش آمده که در این نوش��تار هرچند موجز به این امر پرداخته و 

مقایسه ای با تجارب کشورهای پیشرفته در این زمینه انجام شود.
 چرا در کش��ور ما در برخی مواقع که البته گاها تبدیل به اغلب مواقع 
می ش��ود به تکنس��ین اورژانس به دی��ده یک رانن��ده آمبوالنس که صرفا 
وظیفه نقل وانتقال به بیمارس��تان را دارد نگریس��ته می شود؟ چرا لباس 
تکنسین اورژانس همچون یونیفرم یک پلیس یا یک آتش نشان در جامعه 

چندان شناخته شده نیست؟
در کش��ورهای اروپائی از قبیل چک، اس��لواکی، اتریش و ...خودروی 
ش��خصی یک تکنس��ین اورژانس منقوش به آرم EMS بوده و در معرض 
دید همگان اس��ت. آرم روی خودرو این اجازه را به تکنس��ین می دهد که 
ع��الوه بر حض��ور و دخالت مؤثر در موارد اورژانس��ی که خارج از ش��یفت 
کاری خود می باشد، در سایر امورات اجتماعی از قبیل جای پارک ویژه 
برای خودرو، توانائی تردد در مکان هایی که برای عموم امکان پذیر نیست 

و ... از امتیاز ویژه بهره مند باشد.
حض��ور دائمی آمبوالن��س و موتورالنس EMS در نقاط پرتردد ش��هر و 
اماکن تفریحی و توریستی موجب نزدیکی این صنف با عموم مردم شده 
است. به عنوان مثال در نمایشگاه بزرگ EXPO که هرسال در یک کشور 
برگزار می گردد و یا در مس��ابقات رالی خان��واده و یا هر نوع اجتماعی از 
م��ردم، امکان ندارد که حضور پررنگ و چش��مگیر کارکنان EMS از دید 
عموم مردم مخفی بماند. در اتریش برخی از خدمات شهری و اجتماعی 
از قبیل اس��تفاده از تراموا و یا مترو و اتوبوس شهری و یا ورودی برخی از 
اماکن و پارکینگ خودروها برای تکنسین اورژانس رایگان است. یونیفرم 
EMS به عن��وان ی��ک نماد ممت��از اجتماعی و صاحب یونیف��رم به عنوان 

ناجی مردم از موقعیت ویژه اجتماعی بهره مند است.
کالم آخر اینکه: منزل��ت اجتماعی با خزیدن به داخل پایگاه و مخفی 
کردن آمبوالنس در آشیانه به دست نمی آید! شعار دادن و صدور بخشنامه 
و دس��تورالعمل و مصاحبه رادیوتلویزیونی نیز دوای درد نیس��ت. حضور 
پررنگ در اجتماعات مردمی، مراس��مات مذهبی، رویدادهای ورزشی و 
ح��وادث وی��ژه و رعای��ت وج��دان کاری و انضب��اط اجتماع��ی در حی��ن 

uانجام وظیفه قطعا می تواند چاره کار باشد

• به ج��اده ای صعب العبور ب��رای مأموریت 
اعزام ش��ده بودیم چندین بار ب��ا هالل احمر و 
راه��داری تم��اس گرفتیم اما خب��ری از آن ها 
نش��د و ب��ه کمک ی��ک تراکت��ور توانس��تیم به 
منطقه برگردیم نیم ساعت بعد دوباره به یکی 
مناط��ق  از  ک��ه  صعب العب��ور  مناط��ق  از 
محافظت ش��ده محسوب می ش��د فراخوانده 
ش��دیم. گزارش رس��یده حاکی از مسمومیت 
مادر و دو فرزندش با گاز مونوکس��ید کربن به 

علت استفاده غیراصولی از کرسی بود.
 این ها حرف های نعمت اله نورانی تکنسین 
اورژان��س زنجان اس��ت ک��ه در ای��ن مأموریت 
دچار آسیب شده اس��ت. او ماجرا را این گونه 
ادامه داد: ساعت 13:20 روز 9 بهمن بود که 
به مأموریت اعزام ش��دیم ام��ا به علت برف در 
ج��اده ماندیم و در گردنه قس��مت س��رباالیی 
مس��یرمان که یک جاده خاکی با عرض 2 متر 
و پوش��یده از ب��رف ب��ود آمبوالن��س از حرکت 
ایس��تاد. ماش��ین را خاموش کردم، دستی را 
کشیدم و با همکارم از آمبوالنس پیاده شدیم. 
با مرک��ز تماس گرفتم و در حال توضیح دادن 
شرایط و درخواس��ت کمک بودم که احساس 
کردم آمبوالنس در حال حرکت و لیز خوردن 
به س��مت دره اس��ت. موبایلم را به گوش��ه ای 
پرت کرده و به س��مت آمبوالنس دویدم سعی 
ک��ردم ب��ا چرخان��دن فرم��ان آن را به س��مت 
صخره هدایت کنم وگرنه هم آمبوالنس و هم 
تالش��م  می ش��دند.  پ��رت  دره  ب��ه  هم��کارم 
بی نتیجه بود. پایم را جلو الستیک گذاشتم تا 
مانع ش��وم اما الس��تیک از روی پایم گذشت. 
دو بار هر دوپایم را جلوی الستیک آمبوالنس 

گذاشتم و باالخره ترمز گرفت. همکارم سریع 
یک س��نگ گذاش��ت تا بتوانم پایم را بردارم. 
همان لحظه در آمبوالنس با شدت بسته شد و 
دس��ت من که به فرمان بود شکس��ت. پایم نیز 
که زیر چرخ آمبوالنس رفته بود آس��یب جدی 
دی��د. مصدومی��ن توس��ط روس��تاییان با یک 

نیس��ان به کنار آمبوالنس منتقل شدند و بعد 
از ی��ک س��اعت و با کم��ک راهدار توانس��تیم 

مصدومین را به بیمارستان منتقل کنیم.
 حسین زارعی دیگر تکنسین این مأموریت 
با ذکر ای��ن نکته که اگر خ��دا کمک نمی کرد 
ه��م م��ن ه��م آمبوالن��س به ت��ه دره س��قوط 

می کردی��م لحظ��ه حادث��ه را این گون��ه روایت 
می کن��د: گردن��ه بزرگی بود که ش��یب تندی 
داش��ت و آمبوالنس به طور کامل متوقف شد. 
را  دس��تی  گذاش��تیم  دن��ده  در  را  ماش��ین 
کشیدیم و پیاده شدیم. آمبوالنس که حرکت 
کرد همکارم س��مت راننده بود س��ریع دوید و 
هر دو س��عی در کنترل آمبوالنس داشتیم که 
پای��ش زیر چ��رخ ماند و پ��ای دیگ��رش را نیز 
کمک گرفت و من س��ریع یک سنگ گذاشتم 
تا جلوی حرکت گرفته ش��ود. اوضاع که بهتر 
مابق��ی الس��تیک ها ه��م س��نگ  ش��د جل��و 
ق��راردادم و درنهای��ت آمبوالن��س دقیق��ًا لبه 
ش��رایط  درحالی ک��ه  ش��د.  متوق��ف  پرت��گاه 
به گونه ای بود که نمی ش��د برای بیرون آوردن 

پای همکارم از جک استفاده کرد. 
می توان گف��ت نجات م��ن و آمبوالنس یک 
معجزه بود و متأس��فانه دست همکارم در این 
حادثه شکس��ت. بر هیچ کس پوش��یده نیست 
که کلمه ف��داکاری صفتی جدانش��دنی برای 
ش��اهد  باره��ا  م��ا  و  تکنسین هاس��ت  هم��ه 
فداکاری آن ها در ش��رایط مختل��ف بوده ایم. 
فوریت ه��ای پزش��کی نعم��ت ال��ه نورانی ها و 
حس��ین زارعی های زیادی در سراس��ر ایران 
دارد، مردان��ی ک��ه بای��د در لحظ��ه تصمی��م 
بگیرند، کس��انی که کلمه نج��ات را طوری در 
باورش��ان گنجانده اند که خودش��ان از معنی 
این کلمه حذف شده اند. این تنها انتشار یک 
خبر نیس��ت، بلکه بازگو کردن جریانی اس��ت 

uکه انسانیت را احیا می کند

• بارش برف و باران روند خدمت رسانی در 
کن��د  را  ارگان ه��ا  و  س��ازمان ها  از  بس��یاری 
می کن��د و به تبع آن حجم کار در بس��یاری از 
افزایش می یابد.  قسمت های خدمات رسانی 
اس��تان آذربایجان غربی از سری استان هایی 
س��ت ک��ه زمس��تان ش��اهد ب��ارش برف های 
سنگین، کوالک و بهمن می باشد و همین امر 
باعث عدم دسترسی مردم و به خصوص بافت 
روستانی به بعضی از خدمات ازجمله خدمات 

درمانی می شود. 
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی اورژانس 115 
آذربایجان غربی، از تاریخ یکم، لغایت نوزدهم 
دی م��اه 94، ب��ه 106 م��ادر ب��اردار توس��ط 
اورژانس 115 کمک رس��انی ش��ده است. در 
این میان 53 مورد با همکاری مس��تقیم مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 
و توسط پایگاه ها صورت گرفته است. 4 مورد 
زایمان داخل آمبوالنس و توسط تکنسین های 
اورژانس 115 انجام  ش��ده که یکی از آن ها به 
خاطر شرایط س��خت دسترسی و بسته شدن 
راه ه��ا توس��ط ب��رف از طری��ق ام��داد هوایی 
صورت گرفته اس��ت. دو مورد از زایمان ها در 
ش��هر ارومی��ه در تاریخ های دهم و س��یزدهم 
دی ماه توس��ط تکنس��ین های زحمتکش این 
شهر حس��ن علی نژاد، حامد ولی زاده، پرویز 
رای��زن و محمد علوی صورت گرفته اس��ت که 

خان��واده تا اب��د باقی خواهند مان��د. دو مورد قطع��ًا این فرش��تگان نج��ات در ذه��ن آن دو 

زایمان دیگر در شهرستان اشنویه انجام شده 
است. یکی از این دو زایمان در تاریخ 11 دی 
ای��ن  تکنس��ین های  از  ت��ن  دو  توس��ط   م��اه 
شهرس��تان ش��یخا ق��ادری و بهم��ن ق��ادری 
انجام شده اس��ت و زایمان دیگر توسط امداد 
ب��ا مرک��ز  تلفن��ی  هوای��ی ک��ه ط��ی تم��اس 
فوریت های پزشکی ارومیه در ساعت 14:30 
م��ورخ 13 دی ماه مبنی بر وج��ود مادر باردار 
بدح��ال در روس��تای باالن��ج از تواب��ع بخ��ش 
س��یلوانا )منطقه مرگ��ور( که ب��ه دلیل بارش 
سنگین برف و مسدود شدن کامل جاده های 
اصل��ی و فرع��ی و عدم ام��کان امدادرس��انی 
زمین��ی، انجام ش��ده اس��ت. بع��د از تماس و 
درخواس��ت کم��ک، مرات��ب س��ریعًا از طریق 
Eoc و پ��ی گی��ری رئی��س مرک��ز مدیری��ت 
حوادث و فوریت های پزش��کی دانشگاه دکتر 
باقر بهرامی به اطالع اورژانس کش��ور رسید و 
ب��ا  و  گردی��د؛  هوای��ی  ام��داد  درخواس��ت 
هماهنگ��ی ص��ورت گرفت��ه توس��ط اورژانس 
کشور و اورژانس ارومیه، بالگرد هالل احمر به 
مح��ل اع��زام و م��ادر و ن��وزاد متولدش��ده ب��ه 
فرودگاه ارومیه منتقل ش��دند و در ساعت 17 
بیمار توس��ط اورژانس ارومیه به بیمارس��تان 
ش��هید مطه��ری منتق��ل و ح��ال عمومی آن 

uخوب اعالم شد

• ب��ا توجه ب��ه اهمیت و ویژگ��ی مراقبت در 
ح��وزه فوری��ت ه��ای پی��ش بیمارس��تانی در 
مواجهه با بیماران و مصدومین، به روز رسانی 
و ارتقای س��طح مه��ارت در جه��ت ارائه بهتر 
خدم��ات این ح��وزه جایگاه خاص��ی دارد. از 
طرف��ی بازدیده��ای واح��د نظ��ارت و کنترل 
کیفیت اورژانس مشهد، نشان داد که اجرای 
برنام��ه آم��وزش ضمن خدم��ت کارکنان طی 
س��الهای اخی��ر تنه��ا توانس��ته ب��ود ش��رایط 
دان��ش  مح��ور  در  را  عملیات��ی  کارکن��ان 
)knowledge( ارتق��ا بخش��د، ل��ذا ض��رورت 
داشت جهت ارتقای کارکنان در حوزه بهبود 
مهارت ها )Skill( نیز تدبیری اندیشیده شود. 
واح��د آم��وزش و ارتق��ای کیفی��ت مدیری��ت 
حوادث و فوریت های پزش��کی مشهد با شعار 
"ارائه آموزش اثربخش  مس��تلزم تفکر جدید، 
مدله��ای جدی��د، رویک��رد جدی��د و ابزارها و 
مکانیس��م های جدید است" با همکاری و هم 
اندیشی حوزه آموزش کارکنان دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد اقدام به طراحی مدل آموزش 

حین کار )on the Job Training ( نمود.

آم��وزش حی��ن کار )oJT( م��دل آموزش��ی 
است که کارآموزان با قرارگیری در کنار افراد 
مجرب و آم��وزش دیده در حین انجام وظایف 
ش��غلی، مهارت های خ��ود را با قرار گیری در 
محی��ط کار اس��تاندارد و انج��ام وظای��ف در 
صحنه عملیات به اتفاق تیم عملیاتی مجرب، 
ارتق��ا م��ی دهند.  ع��الوه بر آن کارآم��وزان با 
پای��گاه  بالی��ن در  پی��ش  حض��ور در محی��ط 
آموزشی تحت نظر مسئول پایگاه آموزشی که 
راب��ط آموزش��ی ناحی��ه نی��ز م��ی باش��د، ب��ا 
ل��وازم کم��ک  و س��ایر  م��والژ  از  بهره گی��ری 
آموزش��ی ب��ا ان��واع پروس��یجرهای مراقبت��ی 

پیش بیمارستانی نیز آشنا می شوند. 
الزم به ذکر اس��ت در ابتدای ورود به پایگاه 
آموزش��ی، می��زان اطالعات و  دان��ش نظری 
کتب��ی  آزم��ون  از  اس��تفاده  ب��ا  کارآم��وز، 
پیش آزمون )pre-test( سنجیده می شود و با 
اس��تفاده از چک لیس��ت اس��تاندارد، مهارت 
سنجی نیز می شود. در صورتی که حد نصاب 
دان��ش ف��رد در زمین��ه خاص��ی، ب��رای انجام 

وظای��ف ش��غلی، کاف��ی و ی��ا ب��ه روز نباش��د، 
فرص��ت کافی را برای ارتق��ای دانش زیر نظر 
راب��ط آموزش��ی ب��ا بهره گی��ری از کت��اب ها، 
پوس��ترها و فیلم های آموزشی و متون علمی 
دیجیتال در پایگاه داشته باشد. در این شیوه 
نیازهای ش��غلی کارآموز، مح��ور کلیه فعالیت 
و   ش��ود  م��ی  محس��وب  آموزش��ی  ه��ای 
فعالیت های آموزش��ی نیز به گونه ای طراحی 
می ش��وند که یادگیری را در حد تسلط کامل 
برای انجام وظایف ش��غلی توس��ط کارآموزان 

تسهیل نماید. 
یک��ی از مهمترین الزام��ات و پیش نیازهای 
آموزش به ش��یوه oJT، تعیین دقیق و جزء به 
ج��زء معیارهای صالحیت ش��غلی بر اس��اس 
دان��ش روزآم��د اس��ت ت��ا ب��ا اس��تفاده از آن 
چک لیس��ت مناس��ب ب��رای ارزیاب��ی مهارتی 
کارآموز تدوین گردد. اطالعات تئوریک افراد 
آم��وزش دهن��ده عالوه ب��ر روزآمد ب��ودن می 
بایس��ت با تمری��ن  مک��رر و با کارب��رد صحیح  
لوازم وتجهیزات در شرایط مختلف توام گردد 

ت��ا تمام��ی پرس��نل پای��گاه آموزش��ی بتوانند 
تلفیقی بین دانش و مه��ارت را در حوزه های 
مه��ارت ف��ردی و کار تیم��ی ایج��اد نماین��د و 
ع��الوه بر آن توانایی آموزش دادن این مهارت 
ها را نیز به فراگیران کسب نمایند. در نهایت 
نیز برای ارزیابی دان��ش فراگیران پس آزمون 
)post-test( انجام می ش��ود و س��طح مهارت 
فراگیران نیز توس��ط مس��ئول پایگاه آموزشی 
س��نجیده می شود. کسب امتیاز  حداقل 80 
درص��د ه��ر چک لیس��ت ب��رای کس��ب نمره 
قبولی الزامی اس��ت مش��روط بر اینکه امتیاز 
کلیه معیارهای بحرانی آن چک لیست را نیز 

کسب نموده باشد.
بر اس��اس اس��تانداردهای تعریف ش��ده در 
قال��ب ای��ن ط��رح کارکن��ان مج��رب و ماهر و 
توانمن��د و دارای رتبه باالی ش��غلی در پایگاه 
آموزشی به صورت شیفت ثابت بکارگیری می 
شوند و این امر فرصتی فراهم می سازد که در 
چارچوب اص��ل یادگیری اجتماعی و با توجه 
به تئوری الق��ای رفتاری و الگوپذیری از افراد 
نخب��ه و کارکن��ان نمونه، طی م��دت حضور و 
فعالیت کارآموزان در پایگاه آموزش��ی، زمینه 
مناس��بی برای ارتقای عوامل انگیزش شغلی 

uفراگیران نیز فراهم گردد

بدین شکستگی ارزد به صد هزار درست!
پیشگیری از سقوط آمبوالنس به ته دره؛ با اهدای یک دست 

شکسته و دو پای مجروح؛ در اورژانس زنجان

تکنسین شهرکرد در نجات مصدوم کوهستان:

وظیفه مان نیست، اما داوطلبانه انجام می دهیم
مأموریت موفقیت آمیز اورژانس شهرکرد در کوهستان سخت گذر

 OJT مدل مناسبی برای ارتقای آموزش در اورژانس
گزارشی جذاب از طرحی نو که در اورژانس مشهد روی داده است

سید وحید ظهیری|||||||||||||||||||||||||||
کارشناس و رابط آموزشی اورژانس 115 مشهد

دیدگاه

دکتر محمدجواد مرادیان ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دکتری تخصصی مدیریت سالمت در بالیا

انجام زایمان موفق توسط اورژانس بم
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بم، پایگاه اورژانس شهری شماره دو پس از انجام موفق زایمان؛ مادر و نوزاد را با وضعیت 

مناسب به زایشگاه بیمارستان پاستور بم تحویل دادند .
درحدود س��اعت 2 بامداد پنجش��نبه، اول بهمن 94 طی تماس تلفنی که با مرکز پیام اورژانس 115 شهرس��تان بم مبنی بر شروع درد زایمان خانم بارداری در 
حوالی کمربندی ولی عصر بم گرفته ش��د پایگاه ش��هری ش��ماره دو به محل اعزام شد و به دلیل درد شدید مادر، پرس��نل پایگاه ) آقایان اعظمی و تقی زادگان ( 
توانس��تند در منزل بیمار مراحل زایمان را با موفقیت به پایان رس��انده و مادر و نوزاد را پس از انجام اقدامات پیش بیمارس��تانی با وضعیت مناس��ب به زایش��گاه 

بیمارستان پاستور تحویل دهند.

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

دکتر روزبه رجایی غفوری |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رئیس اورژانس آذربایجان شرقی
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به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی چهارمحال بختیاری، مادر باردار 39 س��اله  به کمک تکنس��ین های فوریت های پزش��کی 
شهرستان کوهرنگ در آمبوالنس اورژانس115 زایمان کرد .

محس��ن ابراهیمی بیان کرد: در س��اعت 11:20دقیقه روز سه ش��نبه مورخ 94/11/06  از روس��تای دهناش شهرس��تان کوهرنگ بخش بازفت، با  مرکز پیام 
اورژانس 115 کوهرنگ تماس گرفته شد و اعالم نمودند که خانمی دچار درد زایمان شده و نیاز به کمک اورژانس 115 دارد. بالفاصله آمبوالنس پایگاه جاده ای 
چمن گلی به همراه دو تکنسین )سید وحید صالحی و صادق صالحی( با توجه به شرایط سخت جاده ای  به محل فوریت اعزام شده و در هنگام انتقال مادر باردار 
به مرکز درمانی  فرزند س��وم مادر که دختر بود به دنیا می آید و پس از کلمپ بند ناف و گرم کردن نوزاد، مادر و نوزاد در وضعیت مناس��ب به مرکز درمانی چمن 

گلی انتقال داده شدند.

• خیال می کنم / در آب های جهان قایقی 
اس��ت / و من -مس��افر قایق- هزارها س��ال 

است / سرود زنده دریانوردهای کهن را 
به گ��وش روزنه های فص��ول می خوانم / و 
پیش می رانم / مرا س��فر ب��ه کجا می برد؟ / 

کجا نش��ان قدم ناتمام خواه��د ماند؟ / و بند 
کف��ش به انگش��ت های ن��رم فراغت گش��وده 

خواهد شد؟
کوله بار سفر بربستیم تا تمام مراکز حوادث 
را از نزدیک ببینیم، حرف هایشان را بشنویم 
و جن��س مشکلش��ان را ب��ا ج��ان و دل لمس 
کنیم و آن ها را در نش��ریه منعکس نماییم. نه 
اینک��ه معج��زه گری��م و برای حل مش��کالت 

چراغ جادو در دس��ت داری��م؛ اما همین  قدر 
ک��ه ص��دای س��فرمان به ق��در آش��فته ش��دن 
خواب هایشان بلند بود همین کفایت می کند 
تا رس��الت خویش را به انجام رسانده باشیم. 
در ای��ن س��فرنامه ب��ه اس��تان مرکزی )ش��هر 
اراک( رفتیم. یک یک پنج با این سفرها سعی 
می کن��د آیینه مراکز باش��د تا تکنس��ین های 
اورژان��س بااطالع از همکاران خود در س��ایر 
مراک��ز خ��ود را یک خان��واده ب��زرگ بدانند. 

اراک ش��هری اس��ت که اگ��ر خوب به نقش��ه 
گربه ای ش��کل کش��ور نگاه کنیم قلب تپنده 
کشور محسوب می شود. قلبی صنعتی که به 
گفت��ه مس��ئوالنش ب��ه خاط��ر هم ج��واری با 
پایتخت مهجور مانده و س��رفه هایش طوالنی 
ش��ده است. شهر اراک به خاطر شرایط آب و 
هوایی و کوهستانی بودن و همچنین شاهراه 
عب��وری ب��ودن ب��رای بس��یاری از اس��تان ها 
حادثه خیز اس��ت. اس��تان مرکزی ب��ه خاطر 

س��ایت  و  پتروش��یمی  پاالیش��گاه،  وج��ود 
هس��ته ای عالوه بر حادثه خیز بودن خبر خیز 
نیز اس��ت و بر اساس این فاکتورها سفر خود 
ب��ه اراک را آغاز کردی��م و اراک در نیمه های 

uشب با دانه های برف به استقبال ما آمد 

• روز اول در اراک به دیدن روابط عمومی 
مه��دی  آق��ای  پزش��کی،  عل��وم  دانش��گاه 
میرزابابای��ی رفتیم. رواب��ط عمومی محترم 
دانش��گاه اراک بع��د از توضیحاتی در مورد 
اس��تان مرکزی و جاذبه های گردشگری که 
چندان در کش��ور ش��ناخته  ش��ده نیست به 
و  پزش��کی  فوریت ه��ای  تحصیل��ی  رش��ته 
ض��رورت وجود این رش��ته تحصیلی اش��اره 
ک��رد و ادامه داد: اس��تان مرک��زی عالوه بر 
صنعتی بودن، قطب کش��اورزی کشور است 
و تولی��د ناخالص��ی مل��ی 2 تا 3 برابر س��هم 
مس��احتی ملی اس��ت. میرزابابایی با اشاره 
به وجود کارخانه ها، پاالیشگاه و پتروشیمی 
و اینک��ه آلودگ��ی از معض��الت ش��هر اراک 
است از ضرورت وجود اورژانس nBc گفت 
و افزود: س��طح آلودگی در ش��هر باالست و 
همین امر باعث مسمومیت ها، بیماری های 
تنفس��ی و مش��کالت قلب��ی می ش��ود و در 
موازی آن کار اورژانس نیز س��نگین تر ش��ده 
 3 گذش��ته  س��ال   10 ط��ی  در  اس��ت. 
بیمارس��تان ب��ه ای��ن ش��هر اضافه ش��ده اما 
درزمین��ه کاه��ش آلودگ��ی هی��چ کار جامع 
علم��ی ص��ورت نگرفت��ه و جدی��دا کارهایی 

پژوهش��ی در حال ش��کل گیری اس��ت.
از  یک��ی  اورژان��س  از  بازدی��د  از  بع��د 
دکت��ر  ب��ا  کوتاه��ی  دی��دار  بیمارس��تان ها 
خشنودی داش��تیم که ترجیح داد گفتگو با 
او را آخرین برنام��ه کاری خود قرار دهیم تا 
قبل از آن صحبت های کارکنان را ش��نیده و 

از مرکز هم بازدید کرده باش��یم.
 روز اول بازدیده��ا را از پایگاه ه��ای جاده 

ای ش��روع کردیم.
یــک حادثــه و از دســت دادن فرزند؛ 

دلیل ســاخت این پایگاه
پایگاه جاده ای خیرآباد در 30 کیلومتری 
مح��ور اراک-تهران ق��رار دارد که داس��تان 
س��اخت جالبی داش��ت. مردی بعد از مرگ 
پس��رش در یک حادثه در این م��کان و نبود 

پای��گاه هزینه ه��ای س��اخت ای��ن پای��گاه را 
متقبل می ش��ود تا خان��واده دیگری به علت 
نبود اورژانس عزیزی را از دست ندهد. این 
پایگاه در 94/11/13 افتتاح ش��ده اس��ت. 
احم��د قلعه نوع��ی و مرتض��ی جدی��دی دو 
تصادف��ات  از  آنج��ا  در  ش��یفت  تکنس��ین 
زنجیره ای در ای��ن محور گفتند و از ترافیک 
در هن��گام تصادفات و اینک��ه خیلی وقت ها 
مجب��ور ب��ه پی��اده رفت��ن ب��ه مح��ل حادث��ه 
می ش��وند. رس��اندن مص��دوم از صحن��ه به 
آمبوالن��س نیز خودش معض��ل بزرگی برای 
دو  ای��ن  گالیه ه��ای  از  یک��ی  ب��ود.  آن ه��ا 
تکنس��ین این بود که ما بیم��ار را در بدترین 
را  آن  وقت��ی  و  تحوی��ل می گیری��م  ش��رایط 
تحوی��ل بیمارس��تان می دهیم ک��ه به حالت 
پایدار رسیده است اما در کادر درمانی ما را 
پایین تر از ی��ک پرس��تار می بینند! حتی در 

حقوق نیز این دی��د ناعادالن��ه وج��ود دارد. 
آب آشــامیدنی مشــکل حــل نشــدنی 

پایــگاه هــای جــاده ای
پای��گاه خیرآباد وضع آب آش��امیدنی بدی 
داش��ت و منبع آب آن بس��یار آلوده بود. این 
مش��کل را به گ��وش رئیس مرکز رس��اندیم. 
دکتر خش��نودی با تائید مطلب و عنوان این 
نکت��ه که در پایگاه ها ممکن اس��ت ش��رایط 
ایده آل نباش��د ادامه داد: برای رفع مشکل 
تکنس��ین ها نی��ز باید همت کنن��د و درصدد 
رف��ع مش��کل باش��ند و قطع��ًا ای��ن آلودگی 
یک ش��به اتفاق نیفتاده و اگ��ر اول کار منبع 
تمیز می ش��د حجم آلودگی زیاد نمی ش��د و 
اظه��ار امی��دواری کرد که این مش��کالت به 
زودی ح��ل می ش��ود. با دو تکنس��ین پایگاه 
خیرآب��اد خداحافظ��ی کردیم و مس��یر را به 

س��مت کمیجان ادامه دادیم.
مراجعــه حضوری بیش از حد به پایگاه 

ســا  روق
پایگاه س��اروق در 55 کیلومتری اراک در 
مح��ور اراک-کمیج��ان قرار داش��ت. اصغر 

حس��ینی  مرتض��ی  س��ید  و  پ��ور  خجس��ته 
تکنس��ین های ش��یفت بودند. پایگاه ساروق 
توس��ط مجمع خیرین شهرستان ساروق در 
نزدیک ساروق ساخته شده است. درمانگاه 
ساروق ساعت 14 بسته می شود و مردم بعد 
از این س��اعت برای کارهای درمانی خود به 
ای��ن پای��گاه اورژان��س مراجع��ه می کنن��د. 
پایگاه س��اروق هم یک پای��گاه جاده ای بود 
ه��م ی��ک پایگاه ش��هری. ه��ر دو تکنس��ین 
سال های زیادی را در اورژانس بودند. یکی 
از آن ه��ا دچ��ار بیم��اری ِمنِی��ر )مرتب��ط ب��ا 
گوش( بود که پزش��ک متخصص علت آن را 

اس��ترس زیاد عنوان کرده بود. 
پایگاه س��اروق از امکانات رفاهی مناسب 
تری برخوردار بود. دو تکنسین خاطراتی از 
دوران شغلی خود برایمان تعریف کردند که 
بیشترش��ان غمگین بود. ه��وا رو به تاریکی 
بود و س��رما ت��ا مغز اس��تخوان هایمان رخنه 
کرده بود که با آن ها خداحافظی کردیم و به 

س��مت میالجرد رفتیم.
پایگاه میالجرد را باید درمانگاه نامیــد

پای��گاه میالجرد در 110 کیلومتری اراک 
به س��مت هم��دان در کنار ش��هر میالجرد و 
دیواربه دیوار درمانگاه این ش��هر قرار دارد و 
در س��ال 89 توس��ط دکت��ر محم��د بکرانی 
رئیس ش��بکه بهداش��ت افتتاح ش��ده است. 
این پای��گاه ب��ا پیگیری های ف��راوان عباس 
عاش��ری ک��ه اآلن از تکنس��ین های همی��ن 
پایگاه اس��ت ساخته ش��ده. عباس عاش��ری 
18 س��ال مس��ئول داروخانه ب��وده و اآلن به 
مدت 6 س��ال اس��ت که تکنس��ین اورژانس 
اس��ت. داروهای این پایگاه مرتب و باسلیقه 
طبقه بندی ش��ده ب��ود. وحی��د کلوانی دیگر 
تکنس��ین این پایگاه اس��ت که س��اعاتی که 
مأموری��ت نبودن��د را در اورژان��س درمانگاه 
بی هیچ توقع��ی خدمت می کردن��د. این دو 
تکنس��ین که مرت��ب در ح��ال فعالیت بودند 
خاط��رات جالبی داش��تند. عباس عاش��ری 

کوله ب��اری از تقدیرنامه ه��ا داش��ت که قصه 
یک��ی از آن ه��ا ی��ک زایم��ان موفق به ش��ب 
این ط��ور  و  برمی گش��ت   90 تحوی��ل س��ال 
تعریف کرد: ش��ب آخر سال 89 یک مریض 
قلبی را به بیمارس��تان امیرکبیر اراک بردم 
و در ح��ال برگش��ت متوج��ه یک م��رد کنار 
ج��اده ش��دم ک��ه داش��ت فری��اد م��ی زد. با 
احتیاط نگه داش��تیم و متوجه شدیم راننده 
مس��افرانش  خان��م   3 و  هس��ت  تاکس��ی 
هس��تند. یکی از آن ها در ح��ال زایمان بود 
خانم را س��وار کردی��م فرزند س��ومش بود و 
زایمان های قبل��ی او طبیعی بود. فرصت تا 
اراک رفتن را نداش��تیم میان راه نگه  داشته 
و زایم��ان را انج��ام دادم و م��ادر و فرزن��د را 
س��الم به بیمارستان تحویل دادیم. بعد از 2 
روز رئی��س اورژان��س باب��ت این اتف��اق لوح 
تقدیری به من هدیه داد. روز اول این س��فر 
را ب��ا خداحافظ��ی از تکنس��ین های پای��گاه 

میالج��ر تم��ام کردی��م.
امنیت شــغلی برای پزشکان اورژانس 

نیســت
روز دوم خود را با مرکز پیام شروع کردیم. 
در مرکز پیام اراک در روز 3 نفر و در شب 2 
نفر ش��یفت هستند و پزش��ک ده-پنجاه در 
مرک��ز حض��ور دارد. کارکنان مرک��ز پیام از 
جایگاه اجتماعی خود ناراضی بودند که ما 
اورژان��س  روز  در  ن��ه  و  پرس��تار  روز  در  ن��ه 
جایگاهی نداریم. با اینکه ما کار سخت تری 
نس��بت ب��ه پرس��تار بالین��ی داری��م و باید با 
اعتماد به ش��نیده ها تریاژ کنی��م اما جایگاه 
پایین تری نس��بت به سایر پرستاران برای ما 
نی��ز  تعریف ش��ده اس��ت. حت��ی هم��کاران 
کم لطف��ی می کنند. پزش��ک اورژانس نیز با 
ذکر این نکته که امنیت ش��غلی در اورژانس 
برای پزشکان نیس��ت از شرایط گله داشت.

آموزش ها را فراتر از دستورالعمل های 
وزارتخانــه انجــام می دهیــم 

معصوم��ه رضایی مس��ئول آم��وزش مرکز 
ح��وادث و فوریت ه��ای اراک ک��ه در این دو 
روز راهنمای ما نیز بود در خصوص وضعیت 
آموزش ها در این مرکز گفت: از س��ال 87 تا 
پایان سال 93حدود 76000 نفر را آموزش 
نی��روی  م��دارس،  در  داده ای��م.  عموم��ی 
ب��ر  ع��الوه  س��پاه  کارخانه ه��ا،  انتظام��ی، 
آموزش ه��ای cPR و کمک های اولیه در دو 
س��ال اخیر پدافند غیرعام��ل و nBc را هم 

در برنامه آموزش��ی خود قراردادیم.
در روز دم س��فر از پایگاه های ش��هری هم 
دی��دن کردی��م که حرف هایی مش��ابه س��ایر 
همکاران خود در پایگاه جاده ای داش��تند. 
مرک��ز   Eoc ات��اق  از  م��ا  بازدی��د  آخری��ن 
فوریت ه��ای اراک بود ک��ه می توان گفت در 
ن��وع خ��ودش کم نظی��ر اس��ت. ب��ه نح��وی 
طراحی ش��ده بود  ک��ه مس��ئول Eoc حتی 
ب��رای آب خ��وردن هم ات��اق را ت��رک نکند. 
مرک��ز   Eoc مس��ئول  عاب��دی  حامدرض��ا 
فوریت های اراک گفت: اراک به علت وجود 
س��ابقه  و  کارخانه ه��ا  س��ایر  و  پتروش��یمی 
بحران در گذش��ته باید همیشه آمادگی الزم 
را در ای��ن زمین��ه داش��ته باش��د. بنابرای��ن 
طوری برنامه ریزی ش��ده ک��ه در صورت بروز 
مش��کل س��ریع بتوان اقدام کرد. ب��ا خیلی 
س��ازمان ها و کارخانه ه��ا در خصوص ایجاد 
اتاق Eoc رایزن��ی کردیم و آن ها را ترغیب 
ب��ه این کار کردیم. این اقدامات را در زمینه 
پدافند غیرعامل نیز به همین س��طح کیفی 

uانج��ام داده ای��م

• فرزین خش��نودی متخصص طب اورژانس است و از نیمه دوم سال 93 
ریاست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اراک را عهده دار شده است. در 
بازدی��د از اورژان��س این مرک��ز گفتگویی را با او انج��ام دادیم که خواندنش 

خالی از لطف نیست.
یک یک پنج:یک توضیح جامع در مورد اورژانس اراک می دهید؟

استان مرکزی 46 پایگاه داراست که 33 پایگاه آن در مرکز حوادث اراک 
ق��رار دارد ک��ه 7 پای��گاه ش��هری و 7 پایگاه جاده ای در ش��هر اراک اس��ت. 
همچنین 11 پایگاه نیز در مرکز حوادث ساوه است. در 2 سال اخیر خیلی 
پیش��رفت داش��ته ایم اما تمام این پیش��رفت ها جبران عقب ماندن از برنامه 
چهارم و پنجم توس��عه بوده اس��ت. در حال حاضر 181 نیروی عملیاتی در 

کل استان مرکزی داریم که  77 نفر از آنها مختص شهرستان اراک است.
یک یک پنج:برنامه شما در خصوص ارتقا این مرکز چه بوده است؟

تکنسین ها را در رأس برنامه ریزی قراردادم و هر تغییر و تحولی در درجه 
اول به نفع آن ها بوده است و قطعا این یعنی باال بردن کیفیت خدمات رسانی 
به مردم. اولین برنامه ریزی حذف کانکس ها و جایگزینی آن ها با ساختمان 
بود. کانکس ها و شرایط آن ها در شأن کارکنان اورژانس نیست و دلیل دیگر 
ش��رایط جغرافیایی شهر اراک اس��ت که به علت برف گیر بودن بعضا پیش 
می آید مس��افرانی در ج��اده می مانند و س��اختمان های پایگاه ها می تواند 
مکانی برای اقامت س��اعتی این مسافران باشد. همان طور که از نام گذاری 
سیس��تم حوادث و فوریت های پزشکی مشخص است حوادث بر فوریت ها 

مقدم است و من بر اساس این دیدگاه پیش رفتم.
یک یک پنج:چه فعالیت هایی در راستای رفاه کارکنان انجام شده است؟ 

عالوه بر جایگزینی کانکس ها با ساختمان 3 کار اساسی را در برنامه های 
خود قراردادیم: 1- با توجه به کارکرد باال و فرسوده بودن آمبوالنس ها آن ها 
را تعمیرات اساس��ی کردیم تا تکنسین ها بدون دغدغه مأموریت ها را انجام 
دهند. 2- با ایجاد تسهیالت برای کارکنان سطح رضایتمندی آن ها را باال 
بردی��م. 3- آم��وزش را در رأس کار این مرکز قراردادیم هم در س��طح پیش 
بیمارس��تانی و هم بیمارس��تانی و کیفیت این آموزش ها ب��ه حدی بوده که 
همی��ن اواخر ب��رای خانواده یک��ی از متخصصین بیهوش��ی م��ا حادثه ای 
پیش آم��ده ب��ود و کارکنان ما به نح��وی عمل کردند که آن ش��خص تماس 
گرفت و به خاطر این تبحر تشکر کرد. نتیجه این آموزش ها در باال رفتن آمار 

cPRهای موفق در این مرکز به خوبی مشهود است.
یک یک پن��ج:در ب��اال ب��ه ارتقای س��طح رضایتمن��دی کارکنان ب��ا ایجاد 
تس��هیالت اش��اره کردی��د. کاره��ای انجام ش��ده در راس��تای تحق��ق این 

رضایتمندی را بیان کنید.
 یک��ی از ای��ن اقدامات ایجاد تس��هیالت رفاهی مثل اس��تفاده رایگان از 
س��الن های ورزشی اس��ت که ما با دو سالن دانش��گاه و شهرداری صحبت 
کردی��م و از هردوی آن ها در حال اس��تفاده ایم و همچنین امکان اس��تفاده 
رایگان از اس��تخر را برای کارکنان مهیا ساختیم. از اقدامات دیگر می توان 
به س��فر زیارتی مش��هد به صورت رایگان و تخفیف بلیت هواپیما به قش��م و 
کیش برای کارکنان اشاره کرد که با استقبال زیادی رو به رو شد. این شغل 
به خاطر رو به رو ش��دن با صحنه های دل خراش از استرس باالیی برخوردار 
اس��ت و ای��ن اقدام��ات جهت کم کردن این س��طح اس��ترس ها اس��ت و در 
راستای همین هدف در حال رایزنی برای افزودن روانشناس و روان پزشک 

و تشکیل پرونده سالمت روانی برای کارکنان خود هستیم.
یک یک پنج:صنعتی بودن اراک چه تأثیری بر اورژانس این مرکز داشته است؟
 خب قطعا این مس��ئله حجم کار ما را چندین برابر می کند. امسال ما دو 
فاجعه بزرگ بین تاریخ های 7 و 15 اردیبهش��ت داش��تیم. یکی نشت گاز و 
دیگری آتش سوزی در انبار علوفه بزرگ ترین مجتمع کشت و صنعت که از 
س��اعت 4 عص��ر تا 4 صبح به ط��ول انجامید و تمام ارگان ها ب��رای مهار آن 
بس��یج ش��دند. اورژانس با اس��تقرار اتوبوس آمبوالنس ها در محل حادثه و 
درمان در محل از عمومی ش��دن این خبر و ایجاد رعب و وحش��ت در ش��هر 
جلوگیری کرد. با این اقدام مردم شهر فردا از طریق رسانه ها مطلع شدند. 
با اینکه در این حادثه عزیزانی را ازدس��ت داده بودند اما از فوریت ها تش��کر 
کردند. موارد مش��ابه زیادی داریم مثل واژگونی نفت کش ها که چند مدت 
قبل اتفاق افتاد و به علت اشتباه آتش نشانی و استفاده از آب برای خاموش 
کردن و تولید گاز سمی، بحران پیش آمده توسط فوریت ها و Eoc کنترل 
ش��د. از دیگر م��وارد فاجع��ه انگیز می توان به آتش س��وزی پتروش��یمی در 
ش��هرک صنعتی بابایی در 7 سال قبل اشاره کرد که آن موقع هم فوریت ها 

سربلند بیرون آمد.
یک یک پنج:طبق گزارشات گاهی تکنسین ها در ماموریت ها دچار ضرب 
و شتم می شوند دراین مواقع حمایت شما از آن ها در چه حدی بوده است؟ 
مرکز فوریت های اراک از کارکنان خود کامال حمایت خواهد کرد. موردی 
داش��تیم که پزشک به تکنس��ین ما توهین کرده و با پیگیری ما از تکنسین 
عذرخواهی شده است و خوشبختانه نیروی انتظامی هم در این زمینه با ما 

همکاری الزم را دارد.
یک یک پنج:اعتب��ارات الزم برای س��اخت و تجهیز پای��گاه  از چه منابعی 

تامین می شود؟     
همانطور که می دانید تمام مراکز برای تامین ساخت و ساز مشکل دارند 
و ما از طریق رایزنی با خیرین برای ساخت ساختمان ها وارد عمل شدیم و 
تجهیزات و امکانات مثل امتیاز آب ، برق و گاز با برگزاری آموزش هایی مثل 

nBc و cPR در سازمان ها شرکت ها پتروشیمی و... تامین می کنیم.
یک یک پنج:حرف آخر؟   تش��کر از کارکنان این مرکز که بیشتر از توان و 
چن��د براب��ر ظرفیت خ��ود کار می کنن��د. گالیه از مس��ئوالن که نس��بت به 

uفوریت ها کم لطفی می کنند و هیچ تقدیری از فوریت ها نمی شود

رییس اورژانس اراک:

حوادث بر فوریت ها 
مقدم است

سفـــرنامـــه یک. یک. پنج                
قسمت پنجم – اراک

اراک

 اورژانس اراک سربلند در بحران ها
دو روز همراه با مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان مرکزی
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•رئی��س بیمارس��تان امیرالمؤمنین )ع( 
اراک گف��ت: ب��ا موافق��ت وزارت بهداش��ت بیم��اران ترومای��ی اس��تان مرکزی به 

بیمارستان امیرالمؤمنین )ع( اراک ارجاع می شوند.
ابوالفض��ل محترم��ی در گفت و گو با خبرنگار یک، یک، پنج، به تش��ریح وضعیت 
این بیمارس��تان پرداخت و اظهار داش��ت: بیمارس��تان امیرالمؤمنین )ع( در سال 
1378 ب��ا 220 تخ��ت مصوب آغ��از به کار کرد و ب��ه عنوان مرک��ز جراحی قلب باز 

افتتاح شد و در حال حاضر نیز بزرگترین مرکز جراحی قلب غرب کشور است.
وی ب��ا بی��ان اینکه از س��ال 1378 ب��ه بعد ظرفیت بیمارس��تان افزای��ش یافت و 
بخش های پاراکلینیکی، رادیولوژی و غیره نیز در آن آغاز به کار کرد افزود: در این 
بیمارستان گاما اسکن، سی تی اسکن، رادیولوژی، ccu، icu، جراحی قلب باز 
و آنژیوگرافی نیز انجام می شود و بیمارستان امیرالمؤمنین )ع( تنها اورژانس ویژه 
مراجعه بیماران سکته قلبی و مغزی است که باید در کمتر از 3 ساعت آنژیوگرافی 

شوند.
رئیس بیمارستان امیرالمؤمنین )ع( اراک با اشاره به فعالیت این بیمارستان در 
س��اختمان جدید از چند ماه گذشته خاطرنش��ان کرد: 60 ظرفیت تخت افزایش 

یافته است و 30 تخت نیز در اورژانس این بیمارستان خدمات ارائه می دهد.
محترمی با بیان اینکه اورژانس این بیمارس��تان در حال گس��ترش است تصریح 
ک��رد: اورژانس بیمارس��تان امیرالمؤمنین )ع( اراک 12 تخ��ت اورژانس حاد، 27 
تخ��ت اورژانس بعد از مرحل��ه حاد و 3 تخت ایزول��ه دارد و در بخش های اورژانس 

روانی، عفونی و مغز و اعصاب خدمات ارائه می دهد.
وی با اشاره به سفر وزیر بهداشت به اراک بیان کرد: پیرو این سفر اورژانس این 
بیمارس��تان نیز مرکز تروما قرار گرفت و 1.5 میلیارد تومان از طرح تحول سالمت 
توس��ط وزارت بهداش��ت در این راس��تا هزینه ش��د. بحث فیزیکی آن به طور کامل 
انجام ش��ده اس��ت ام��ا نیروی انس��انی باید تأمین ش��ود که براس��اس ق��ول رئیس 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی اراک و معاونت درمان این مس��أله نیز برطرف می ش��ود 
چراکه این بیمارستان می تواند پذیرای بیماران ترومای جنوب و غرب اراک باشد.
رئیس بیمارس��تان امیرالمؤمنین )ع( اراک عنوان کرد: با توجه به اینکه در تمام 
زمینه ه��ا متخصص و فوق تخصص از جمله متخصص غدد، گوارش و غیره در این 
بیمارس��تان حضور دارند و متخصص ارتوپدی و مغز و اعصاب و 2 اتاق عمل نیز به 
مجموع��ه بیمارس��تان اف��زوده ش��ده می ت��وان گف��ت ای��ن بیمارس��تان بزرگترین 

بیمارستان درمان داخلی استان مرکزی است.
محترمی گفت: در بخ��ش اورژانس در حال حاضر 5 متخصص طب اورژانس به 
صورت 24 ساعته در بیمارستان فعالیت دارند و در تمام ایام متخصصان بیهوشی 

uو جراحی عمومی در بیمارستان مقیم هستند

ضریب اشغال تخت صددرصدی
• بیمارستان امیرالمؤمنین )ع( اراک که از سال 1378 
فعالی��ت خ��ود را آغ��از کرده اس��ت در حال حاض��ر دارای 
ضریب اشغال تخت نزدیک به 100 درصد است و همواره 
تعداد زی��ادی از بیماران نیز در لیس��ت انتظار قرار دارند. 
ساختمان جدید این بیمارستان که در وسعت زیاد و بسیار 
شکیل و زیبا ساخته شده است افزایش رضایتمندی مردم 
را در پ��ی داش��ته و تمام��ی مس��ئوالن آن نی��ز هدف��ی جز 
رضایت مردم ندارند. در این بیمارستان متخصص پزشک 
قانونی نیز حضور دارد که در بحث رسیدگی به بیماران در 
انته��ای خ��ط هس��تند و رضایت قب��ل از عم��ل جراحی، 
توضی��ح موارد قانونی برای بیم��اران و همراهان آن ها و یا 
رضای��ت برای اه��دای عض��و از جمله اقداماتی اس��ت که 

توسط ایشان انجام می شود.
حضور متخصص اخالق حرفه ای؛ امری الزم

تمام��ی  بلک��ه  امیرالمؤمنی��ن  بیمارس��تان  تنه��ا  ن��ه 
بیمارستان ها به حضور یک متخصص اخالق حرفه ای نیاز 
دارن��د و در ای��ن بیمارس��تان س��عی ش��ده از حض��ور یک 
روانپزش��ک و یک روانش��ناس استفاده ش��ود چراکه بهتر 
اس��ت از روانشناس های بالینی اس��تفاده شود. با توجه به 
اینکه قرار ش��ده خدمات بخش تروما در این بیمارستان با 
موافقت وزیر محترم بهداش��ت راه اندازی ش��ود ساختمان 

جدید اورژانس بیمارستان در دهه فجر امسال افتتاح شد. 
اقدام��ات الزم ص��ورت گرفت��ه و تجهیزات م��ورد نیاز تهیه 
شده است اما پس از آغاز فعالیت در بخش تروما نواقص و 
کاس��تی ها مش��خص خواهد ش��د و بخش اتاق عمل های 

سرپایی در حال تکمیل است.
آموزش تریاژ؛ هم به پزشک، هم به کادر درمانی

بخ��ش پرس��تاری و بیهوش��ی ات��اق عم��ل زیرمجموع��ه 
مدیری��ت خدمات پرس��تاری هس��تند و تفکی��ک بین نوع 
پرس��تاری، پرس��تار و سرپرس��تار وج��ود دارد. در بخ��ش 
اورژان��س ای��ن بیمارس��تان ه��م تخ��ت اکتیو و ه��م تخت 
بس��تری هنوز تفکیک نش��دند و این دو گروه بیمار در یک 
بخ��ش با حض��ور سرپرس��تار و نظ��ارت یک س��وپروایزر از 
خدمات درمان��ی بهره مند می ش��وند. آموزش های الزم با 
توج��ه به مورد، نوع بیم��ار و خدمات بیمارس��تانی صورت 
می گی��رد و تم��ام آموزش ها به طور مداوم به پرس��نل داده 
می ش��ود ک��ه مهم ترین آنها آم��وزش تریاژ اس��ت که هم به 
پزش��ک و هم به کادر درمانی ارائه می ش��ود و مدرس ها از 
طری��ق دانش��گاه انتخاب می ش��وند و آموزش ه��ا در قالب 

چهره به چهره، سمینار، آزمون و بالینی ارائه می شود.
ب��ا توج��ه به اینک��ه ای��ن مرکز ف��وق تخصصی هس��ت و 
پذی��رش آنژیوگراف��ی دارد و بیمارس��تان از حضور تمامی 
متخصص��ان قلب��ی و تخصص��ی داخل��ی برخوردار اس��ت 

مراجع��ات بس��یاری در این زمین��ه دارد. ات��اق cPR با دو 
تخ��ت و تمامی امکانات نیز در این بیمارس��تان به بیماران 
خدم��ات می ده��د و در بیمارس��تان ب��ه وی��ژه در بخ��ش 
اورژان��س، بهتری��ن نیروه��ا از نظر اخالق��ی، تجربه، توان 
جسمی و روحی، علمی و اجتماعی به کار گرفته می شوند 
چ��را ک��ه رئیس ای��ن بیمارس��تان معتق��د اس��ت اورژانس 
درواق��ع ویتری��ن بیمارس��تان اس��ت و بیم��اری ک��ه وارد 
اورژانس می شود در واقع یک بیمار نیست بلکه چند بیمار 
اس��ت که یک نفر از آنها نیاز به درمان دارد و یک نفر دیگر 
ب��ه درمان روان��ی نیاز دارد و پرس��نل باید ه��ر دو را انجام 

دهند. 
تریاژ روحی-روانی در کنار تریاژ درمانی

در م��وارد تروما و ح��وادث غیرمترقبه بیش��تر همراهان 
بیم��اران دچ��ار فش��ارعصبی هس��تند و ایج��اد تش��نج و 
اغتش��اش می کنند و تری��اژ روحی-روانی و تری��اژ درمانی 
باید در کنار هم انجام ش��ود. چند تن از همراهان بیماران 
از رس��یدگی به وضعیت بیماران خود در این بیمارستان و 
از برخ��ورد کادر درمان��ی راض��ی بودند، اما پرس��تاران از 
کمب��ود پرس��تار، زی��اد ب��ودن ش��یفت های کاری و کمبود 
برخی امکانات به ویژه زمانی که تعداد بیماران زیاد باش��د 
ناراض��ی بودند و به گفت��ه تمامی آنها از چند ماه گذش��ته 
اضافه کار و کارانه آنها واریز نش��ده است. باال بودن ساعت 
کاری، ع��دم امنی��ت محیط��ی ش��غلی و غی��ره از دیگ��ر 
مشکالتی بود که توسط پرستاران مطرح شد اما مسئوالن 
بیمارس��تان بیان کردند که دفتر حقوقی دانش��گاه تمامی 
درگیری ه��ا و مش��کالت و م��واردی که در بیمارس��تان رخ 
داده و برای کادر درمانی و پرستاران مشکل ایجاد می کند 
را پیگیری کرده و از پرسنل با تمام توان حمایت می کند. 

کادر درمانی نیازمند توجه بیشتر
تمامی مس��ئوالن بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین )ع( 
اراک از وزیر بهداش��ت خواستند که بیشتر به کادر درمانی 
توج��ه کنند، درس��ت اس��ت که م��ردم ولی نعم��ت و ارباب 
رجوع هس��تند و به ط��ور حتم هم��کاران کادر درمانی نیز 
همواره حتی با بیش از توان خود در حال خدمت به مردم 
هس��تند اما بخش عمده پرس��نل به دلیل حج��م زیاد کار 
خسته اند زیرا با بیش از ظرفیت و توان خود خدمت رسانی 
می کنند اما آنگونه که باید به آنها توجه نمی ش��ود و حق و 
حقوق آنها رعایت نمی ش��ود. رس��انه ها علیه کادر درمانی 
جن��گ روان��ی راه انداخته اند ام��ا باید به ای��ن نکته توجه 
داش��ت که تمام��ی پرس��نل و کادر درمانی با تم��ام توان و 
حتی بیش از توان در حال خدمت هس��تند و اگر کاس��تی 
هس��ت ب��ه دلی��ل برخ��ی کمبودهاس��ت. مردم��ی ک��ه به 
اورژان��س مراجعه می کنند نیز بای��د با آرامش اجازه دهند 
کادر درمانی خدمات خود را ارائه دهند و روال طی شود و 
به کار همکاران درمانی خدش��ه ای وارد نشود و الزم است 

uدر این زمینه فرهنگ سازی و تدابیر الزم اتخاذ شود

• بیمارس��تان ولی عص��ر )ع��ج( اراک تنه��ا مرک��ز ترومای 
اس��تان مرکزی و بزرگ ترین و قدیمی ترین بیمارستان شهر 
اراک است که در مرکز شهر واقع شده و دیگر بیمارستان های 
اراک جزئی از این بیمارس��تان بوده اند. این بیمارس��تان در 
زمان س��اختش یعنی در س��ال 1322 در ن��وع خود بی نظیر 
بوده و امکانات باالیی داش��ته اس��ت. با توج��ه به اینکه 280 
تخت مصوب دارد اما 320 تخت در آن فعال است و به دلیل 
درصد اش��غال تخت 95 درصدی در وزارتخانه شناخته شده 

است.
س��اختمان فرس��وده و ضری��ب اش��غال ب��اال از مهم تری��ن 
مش��کالت این بیمارستان اس��ت. هرچند کلنگ ساختمان 
جدید این بیمارستان در مجاورت ساختمان مستعمل فعلی 
در سال 1387 به زمین خورده است اما از سال 93 به بعد به 
ش��کل جدی عملیات اجرایی آن دنبال می شود و با ساخت 
فض��ای فیزیکی جدید تع��داد تخت های این بیمارس��تان تا 

480 تخ��ت ارتق��ا پی��دا می کن��د ک��ه در 13 طبقه ب��ه مردم 
خدمات خواهد داد.

در سال 1322 این بیمارستان برای حجم فعلی پیش بینی 
نش��ده ب��وده و در ط��ول س��ال ها س��اختمان های متع��ددی 
ب��ه مجموع��ه  به ص��ورت غیراصول��ی و در ش��رایط خ��اص 
بیمارس��تان اضافه شده و حتی ارتباط اورژانس با بخش ها با 
استفاده از پل هوایی امکان پذیر شده است. به دلیل احداث 
س��اختمان جدی��د بیمارس��تان بخ��ش مدیری��ت و اداری از 
بیمارستان خارج شده و همین امر سبب بروز مشکالتی برای 
مردم شده است. چراکه نبود رئیس بیمارستان سبب ایجاد 
ذهنی��ت ب��د ب��رای م��ردم می ش��ود ام��ا ب��ه دلی��ل حف��ظ 
س��اختمان های بخش درمانی، س��اختمان مدیریت و اداری 
به اجبار از بیمارستان خارج شده که همین اقدام سبب چند 

برابر شدن حجم کار مسئوالن بیمارستان است.
فعال ترین بخش بیمارس��تان اتاق عمل آن است به نحوی 

که 9 اتاق عمل از 7 صبح تا 3 بامداد خدمات ارائه می دهد و 
در بخ��ش اورژانس نیز 10 تخت اورژانس حاد وجود دارد که 
پ��س از آن بیماران ب��ه دو بخش آقایان با 24 تخت و بانوان با 
22 تخت منتقل می ش��وند. اورژانس بیمارس��تان در بیشتر 
ساعات ش��بانه روز پر ازدحام و شلوغ اس��ت و تخت ها به طور 
کامل اشغال شده اس��ت، از سوی دیگر این بیمارستان تنها 
س��انتر سوختگی استان نیز هس��ت و دریکی از بخش ها 20 

تخت سوختگی و 2 تخت icu سوختگی فعالیت دارد.
بیمارس��تان ولی عص��ر )ع��ج( اراک 900 پرس��نل دارد که 
شامل 80 پزشک متخصص ازجمله متخصص طب اورژانس 
و 800 نف��ر س��ایر کادر درم��ان می ش��ود. بخ��ش تخصصی 
اورژانس بیمارستان 22 بهمن ماه سال 1388 با 3 متخصص 
ط��ب اورژانس آغاز ب��ه کارکرد و اکن��ون 10 متخصص طب 
اورژانس فعالیت دارند و از سال 92 نیز رزیدنت طب اورژانس 
پذیرفته می شود و تعداد کالس های بیمارستان با کالس های 

دانشگاه برابری می کند.
در این بیمارس��تان متخصص��ان جراحی عموم��ی، مغز و 
اعص��اب، ارتوپ��دی، بیهوش��ی، رادیولوژی، سی تی اس��کن 
مخص��وص اورژانس، آزمایش��گاه، رادیول��وژی دیجیتال و در 
بخ��ش اورژان��س همزم��ان 2 متخصص طب به ص��ورت 24 
س��اعته حضور دارند و بخش اورژانس در دو قسمت بیماران 
س��رپایی و بیم��اران بس��تری اورژان��س خدم��ات می ده��د. 
بیمارستان آموزشی درمانی ولی عصر )عج( ازنظر تجهیزات 
مش��کلی ندارد و ازنظر خدمات درمانی و تشخیص در سطح 

بسیار باالیی است.
اورژانس این بیمارس��تان در م��اه 7 تا 10 هزار نفر مراجعه 
دارد که 200 مورد آن ترومایی بوده است و حتی در روزهای 
ش��لوغ 24 س��اعته 230 تا 250 تریاژ انجام می شود و بیشتر 

تریاژها تصادفی هستند.
از مهم ترین مشکالت تریاژ، کمبود نیروی انسانی، نداشتن 
اطالعات بیمارستانی، به دلیل نبود نگهبان نداشتن امنیت 
جانی، کمبود نیروی خدماتی و ناراحتی مردم است. در شهر 
اراک ب��ا ای��ن وس��عت و جمعی��ت و حج��م ب��االی ترددهای 
جاده ای تنها یک بیمارس��تان س��انتر زنان، یک بیمارس��تان 
س��انتر تروما، ی��ک بیمارس��تان س��انتر ک��ودکان و تنها یک 
بیمارستان سانتر سرطان وجود دارد و جوابگوی نیاز شهر و 

uاستان نیست

•رئیس بیمارس��تان حضرت ولی عصر 
)ع��ج( اراک گف��ت: یک��ی از مهم تری��ن 
مشکالت و چالش های تنها مرکز ترومای 

استان مرکزی کمبود نیروی خدماتی است.
س��ّید محمد جمالیان، در گفت و گو با خبرنگار یک، یک، پنج، به تش��ریح برخی 
مش��کالت بیمارستان ولی عصر )عج( اراک پرداخت و با بیان اینکه در حال حاضر 
2 نفر سوپروایزور در هر شیفت بیمارستان، 2 نفر متخصص طب اورژانس و 15 نفر 
رزیدنت همزمان در بیمارس��تان حضور دارند، اظهار داشت: بیشترین مشکل این 
بیمارس��تان مربوط به س��اختمان آن اس��ت که ساختمانی مس��تعمل است و دیگر 

مشکل این بیمارستان کمبود شدید نیروی خدماتی و بیماربر است.
وی با اش��اره به اینکه این بیمارس��تان تنها مرکز ترومای اس��تان مرکزی است از 
تع��داد زیاد مراجعات به بیمارس��تان و کمبود نیروی خدمات��ی بیماربر گالیه کرد و 
افزود: اگر این مش��کل برطرف ش��ود بیش از نیمی از مش��کالت این بیمارس��تان 

برطرف خواهد شد.
رئیس بیمارس��تان ولی عصر )عج( اراک با بیان اینکه در مدت زمان کوتاهی 40 
نفر از نیروهای خدماتی این بیمارس��تان بازنشس��ته شدند و در همین زمان تعداد 
بیماران و مراجعات به بیمارس��تان 20 درصد افزایش یافته است خاطرنشان کرد: 
متأس��فانه از س��وی وزارتخانه مجوز افزایش نیرو وجود ندارد و با وجود اینکه برای 
حل این مش��کل به معاونت توسعه دانش��گاه علوم پزشکی اراک نیز نامه زده شده 

اما نتیجه ای نداشته است.
جمالیان تصریح کرد: تعداد نیروهای خدماتی بیمارستان ولی عصر )عج( اراک 
از 200 نفر به 70 نفر کاهش پیدا کرده است و پاسخگوی درخواست ها و نیازهای 

بیماران نیست و همین موضوع سبب نارضایتی مردم می شود.
وی با اش��اره به اینکه یکی دیگر از مش��کالت این بیمارس��تان کمبود icu است 
بیان کرد: با وجود اینکه برنامه تحول س��المت اجرا ش��ده و 6 تخت افزوده ش��ده 

است اما بازهم اضافه بیمار وجود دارد.
رئی��س بیمارس��تان ولی عص��ر )ع��ج( اراک با بی��ان اینکه از دیگ��ر معضالت این 
بیمارس��تان مش��کالت فرهنگ��ی اس��ت و در برخ��ی م��وارد نه پرس��نل و ن��ه مردم 
نمی توانند برخورد صحیح داشته باشند عنوان کرد: مریض در کمترین زمان تریاژ 
می ش��ود و به عنوان مثال گاهی پیش می آید که همزمان بیمار تصادفی با بیماری 
که سنگ کلیه دارد و از درد زیاد به خود می پیچد نیاز به کمک دارند و تشخیص ما 
این اس��ت که بای��د آن بیم��ار تصادفی که احتم��ال مرگش وج��ود دارد در اولویت 
رس��یدگی ق��رار گیرد ام��ا به دلیل ع��دم آگاهی همراه��ان بیمار کلی��وی اعتراض 

uمی کنند که چرا به بیمار ما رسیدگی نمی شود

 رئی��س بیمارس����تان امیرالمؤمنین )ع( 
اراک در گفت و گو با یک یک پنج:

بزرگترین مرکــز جراحی قلب 
غرب کشور هستیم

رئیس بیمارستان ولی عصر )عج( اراک 
در گفت و گو با یک یک پنج:

بزرگترین مشــکل مــا کمبود 
نیروی خدماتی است

اورژانس ویترین یک بیمارستان است
گزارشی از آخرین وضعیت بیمارستان امیرالمومنین)ع( اراک

مرکز ترومای اراک بیمار است!
ساختمان فرسوده و ضریب اشغال باال از مهم ترین مشکالت بیمارستان ولی عصر

دوربین در محل حادثه
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اردبیل اقدام به ساخت فیلم مستند از اقدامات کارکنان توانمند اورژانس 115 این استان نموده است. این مستند که با نام »فرشتگان نجات« در حال 

ساخت است، در پانزده قسمت پخش خواهد شد و عالوه بر نمایش عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی، به آموزش عموم مردم نیز می پردازد.
غالمرضا حمید خلق مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان اردبیل اظهار امیدواری کرد با تولید این برنامه بتوان بخش��ی از شرایط کار در اورژانس 115 را نشان داد. مرکز فوریت های اردبیل 
با این اقدام امیدوار اس��ت درصد قابل توجهی از مزاحمت ها، مأموریت های کاذب و غیر اورژانس��ی کاهش یابد و این نمونه مأموریت ها را ناش��ی از عدم ش��ناخت صحیح مردم از اورژانس و فعالیت های آن 

دانست.

گزارش
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طی 24 ساعت، تصادف 5 خودرو و همچنین واژگونی سه دستگاه 
خودروی سواری در اصفهان، 24 مصدوم و 2 کشته برجای گذاشت 
که مصدومین توس��ط واحدهای امدادی اورژانس پیش بیمارستانی 
115 ب��ه بیمارس��تان منتق��ل گردیدند.  ب��ه گ��زارش روابط عمومی 
اصفه��ان، دکتر غفور راس��تین مدیر حوادث و فوریت های پزش��کی 
اصفه��ان از 5 حادث��ه وی��ژه ط��ی 24 س��اعت خب��ر داد: در 9 بهمن 
12:45 2 دس��تگاه خودرو و یک موتورس��یکلت در جاده فالورجان 
باه��م برخ��ورد کردن��د و 5 مص��دوم ای��ن حادثه توس��ط 2 دس��تگاه 
آمبوالنس بعد از اقدامات اولیه به بیمارس��تان منتقل ش��دند، همان 
روز در س��اعت 15:45 دو حادثه هم زمان اتفاق افتاد که 4 دس��تگاه 
اعزام ش��ده و 8 مص��دوم ای��ن دو حادث��ه بع��د از خدم��ات اولی��ه ب��ه 
بیمارس��تان منتقل ش��دند؛ و دو حادثه دیگر ه��م در عصر همان روز 

اتفاق افتاد که در یک مورد به علت وخامت حال بالگرد اعزام شد.

سانحه رانندگی در آذربایجان شرقی یک کشته بر جای گذاشت.
حبیب حس��ینقلی زاده مس��ئول رواب��ط عمومی مرک��ز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزش��کی آذربایجان شرقی گفت: این سانحه 
یکش��نبه مورخه 25/11/1394 س��اعت 9:30 براث��ر برخورد یک 
دس��تگاه خودرو س��واری پیکان با کامیون در جاده قدیم باس��منج 
نزدی��ک روس��تای خلی��ل دی��زج رخ داد ک��ه تکنس��ین های پایگاه 
اورژانس 220 تبریز به محل حادثه اعزام شدند. وی بابیان اینکه به 
علت ش��دت حادثه، راننده پی��کان در داخل خ��ودرو گیرکرده بود 
افزود: عوامل آتش نش��انی وامداد و نج��ات هالل احمر نیز به محل 
اع��زام ش��دند. وی ادام��ه داد: ب��ا ت��الش عوام��ل آتش نش��انی و 
امدادگران هالل احمر، راننده که به علت شدت برخورد فوت کرده 
بود. رهاس��ازی شد و تکنس��ین های اورژانس 115 مرگ جوان 35 

ساله را تائید کردند.

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی مرک��ز ح��وادث و فوریت های اس��تان 
مازندران زکریا اش��ک پور در س��اعت 9:40 دقیقه روز یکش��نبه 18 
بهمن ماه به دنب��ال تماس مردمی با مرکز پی��ام اورژانس 115 غرب 
اس��تان مازن��دران یک مورد س��وختگی ش��دید اعالم ش��د بالفاصله 
همکاران پایگاه اورژانس چالوس به محل حادثه اعزام شدند. در این 
حادثه که در ش��مال آب��اد چالوس اتفاق افتاد جوان 27 س��اله در اثر 

انفجار پیک نیک دچار سوختگی باالی 95 درصد شده بود. 
مصدوم پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان طالقانی 
چالوس منتقل گردید، دو تکنس��ین اعزامی در این مأموریت شهاب 
مجلج پور و علی اصغر نظری تمام تالش خود را کردند و در بیمارستان 
به همکاران خود در شستشوی بیمار کمک کرده و به مرکز برگشتند.

حادثه هولناک در اثر برخورد تیبا و پراید
س��اعت 11:15 پنجم اسفندماه 94، در سه راهی هیر واقع در 28 
کیلومتری جاده اردبیل – سرچم، برخورد خودروی پراید و تیبا باعث 
مصدومیت 8 نفر شد که متأسفانه یک نفر درصحنه حادثه جان خود 
را از دست داد. به گزارش روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های 
پزش��کی اردبیل هفت نفر مصدوم حادثه با چهار دستگاه آمبوالنس 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی استان اردبیل با انجام 
اقدامات الزم به بیمارستان فاطمی شهر اردبیل منتقل شدند. روابط 
عموم��ی فوریت های  اردبیل گفت: بعد از تماس مردمی و اعالم خبر 
تصادف س��ریعًا یک دس��تگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام ش��د و 
همکاران اعزامی درخواست آمبوالنس کردند و 3 دستگاه آمبوالنس 
دیگر به محل حادثه اعزام ش��د و پس از اقدامات پیش بیمارس��تانی 

اولیه، 7 مصدومین این حادثه به بیمارستان فاطمی منتقل کردند.

اردبیلمازندرانتبریز اصفهان

فوت مــادر بــاردار بــه علت 
فرسودگی آمبوالنس

• فریبرز راشدی رئیس مرکز حوادث و 
تم��ام  زاه��دان  پزش��کی  فوریت ه��ای 
آمبوالنس ه��ای خ��ود را فرس��وده اعالم 
ک��رد و ادام��ه داد: مرک��ز زاه��دان 80 
تمام��ا  ک��ه  دارد  آمبوالن��س  دس��تگاه 
فرس��وده اند و 60% آن عم��اًل غیرقاب��ل 
اس��تفاده می باش��د. تعدادی آمبوالنس 
تویوت��ا نی��ز تحوی��ل گرفتی��م ک��ه پ��الک 
نش��ده اند و در ح��ال پیگی��ری هس��تیم. 
تعمیر آمبوالنس ها بسیار پرهزینه هست 

و اصاًل به صرفه نمی باشد.
وی ادام��ه داد: در ش��هرهای جنوب��ی اس��تان مث��ل چابه��ار به عل��ت رطوبت ب��اال بدنه تمام 
آمبوالنس ها پوسیده است که این مشکل عالوه بر نارضایتی مردم باعث عدم امنیت تکنسین ها 
نیز شده است. کمترین فاصله پایگاه های ما تا مرکز 60 کیلومتر و دورترین 200 کیلومتر است 

که در جاده ماندن یک آمبوالنس ممکن است ایجاد فاجعه کند.
فریبرز راشدی افزود: فرسودگی آمبوالنس ها عالوه بر هزینه مالی هزینه جانی هم به دنبال 
دارد ک��ه اصال جبران پذیر نیس��ت. چند م��دت قبل به علت خرابی یک آمبوالنس فرس��وده در 
ج��اده، ی��ک مادر باردار جان خود را از دس��ت داد. ای��ن اتفاقات ناگوار ب��رای مردم قابل هضم 
نیس��ت زیرا که اورژانس یک سیس��تم دولتی است. این اتفاقات آس��یب جدی بر بدنه سیستم 

وارد می کند و مردم این قبیل اشتباهات را از یک ارگان دولتی نمی پذیرند.
رئیس فوریت های پزشکی زاهدان در آخر گفت: فرسودگی آمبوالنس ها، هم به مردم هم به 
تکنس��ین ها و هم به اورژانس آسیب می رس��اند و باید هر چه سریع تر این معضل بزرگ برطرف 

uشود

ده آمبوالنس فرســوده بدون 
جایگزینی از اورژانس بوشهر 

حذف شد
• عبدالرحی��م دادج��و؛ رئی��س مرک��ز 
حوادث و فوریت های پزش��کی بوشهر از 
درص��������دی  ص������د  فرس��������ودگی 
آمبوالنس هایش��ان  خبر داد  و گفت: در 
حال حاض��ر 30 درص��د آمبوالنس های 
بوشهر مرتب در حال تعمیر هستند و 10 
ک��ه  را کام��ل ح��ذف کردی��م  دس��تگاه 
جایگزین��ی ب��رای آن ه��ا نداری��م و تمام 
آمبوالنس ها ازلحاظ سنی باالی 7 سال 
دارن��د. وی ادام��ه داد: آب وهوای گرم و 

ش��رجی بوشهر خود یک عامل فرس��ودگی آمبوالنس هاست و این در حالی است که 26 پایگاه 
ما ازجمله اتوبوس آمبوالنس��مان فاقد پارکینگ می باشد. فرس��ودگی موتوری آمبوالنس ها در 
تمام کش��ور وجود دارد اما در شهرهای نزدیک به دریا پوسیدگی بدنه مضاف بر این فرسودگی 

می شود.
دادجو افزود: اگر آمبوالنس های فرس��وده حادثه آفرین ش��وند چه کسی باید پاسخگو باشد؟ 
مدتی قبل چرخ یکی از آمبوالنس ها به علت فرس��ودگی درحرکت از محور خودرو خارج ش��د و 
اگر حامل بیمار بود قطعًا دچار دردس��ر می ش��دیم. ضمن اینکه با این شرایط تکنسین ها نیز با 

یک ناامنی و کمبود انگیزه به مأموریت می روند.
رئیس اورژانس بوش��هر گفت: همان طور که از نام اورژانس مش��خص اس��ت مردم زمانی با ما 
تم��اس می گیرن��د ک��ه مشکلش��ان اورژانس��ی باش��د و باید س��ریع عم��ل کنیم و ای��ن وضعیت 
آمبوالنس ها س��رعت خدمات رس��انی را بس��یار کند می کند و نتیجه آن به ضرر سالمت جامعه 

uمی باشد

نیاز به یک شوک 360 ژول!
• گاه��ی اوق��ات ک��ه خارج از ش��یفت هس��تم و 
حادث��ه ای اتفاق می افتد، ب��ه خود که نگاه می کنم 
می بینم علی رغم دانش و مهارتم، بدون جامبگ و 
آمبوالنس، کار زیادی از دس��تم ساخته نیست؛ اما 
بیشتر که فکر می کنم می بینم گاهی اوقات با همان 
برنمی آی��د!  دس��تم  از  کاری  ه��م  آمبوالن��س 
آمبوالنس هایی که سال هاست پا به پای من و تمام 
خس��تگی ناپذیرند.  و  می دون��د  همکاران��م 
آمبوالنس هایی که 24 س��اعته کفش هایشان از پا 
کنده نمی شود؛ و به راستی برای این آمبوالنس ها 
کجاست جای رسیدن؟! و بند کفششان در کدامین 
پارکینگ به انگشت های نرم فراغت گشوده خواهد 

شد؟
آمبوالنس��ی که یک حلق��ه اصل��ی و پرهزینه در 
زنجیره درمان اس��ت و اگر نباشد، یک جای اصلی 
کار می لنگ��د. لنگیدن��ی که در ابتدا می ش��د آن را 
پنهان کرد اما حاال آن قدر زیاد ش��ده که همه آن را 
می بینن��د و دیگر نمی ت��وان دوالدوال شترس��واری 
کرد! همه فهمیده اند! ارتشی که 3 میلیون مسافر 
بدحال را در سال به مقصد می رساند، حاال خودش 
ب��ه یک نوش دارو نیازمند اس��ت؛ و کاش این نوش 
دارو بعد از مرگ سهراب نباشد. ارتشی 3 هزارنفره 
ک��ه دیگ��ر از خ��دا می خواه��د تم��ام ده-چه��ل و 
یک هایش به ده-نوزده ش��ود تا خدایی ناکرده اگر 
نفس کم آورد یا لنگیدن پایش بیشتر به چشم آمد، 

کسی زاغ سیاهش را چوب نزند.
ون هایی که گفته می شود عمر مفیدشان نهایتا و 
در بهترین حالتش 200 ه��زار کیلومتر یا حداکثر 
10 سال کار است با طی بیش از 400 هزار کیلومتر 
هنوز پا به پای تکنسین هایشان ایستادگی کرده اند 
و از رس��وب هایی که در ریه هایش��ان است گالیه ای 
نمی کنند؛ اما امروز به جای آنکه یاری رس��ان مردم 
باشند، شنونده متلک های آن ها هستند و نگاه های 
تند و خشنشان را به جان می خرند و با سری پایین 
و شرمس��ار از س��ن زی��اد و نفس ه��ای تنگش��ان، 
همچنان منتظر رسیدن نیروی جایگزین هستند. 
حاال مدت هاست که به او وعده داده اند. وعده یک 
تولد، وعده اضافه شدن نوه به جمع خانواده شان، 

یک اس��تراحت، یک نفس دوباره، یک شوک 360 
ژول!

خدمات رســانی بــا آمبوالنس های خــارج از 
استاندارد شدنی نیست

بی��ش از 2 هزار و 180 پایگاه اورژانس جاده ای و 
ش��هری در کش��ور فع��ال اس��ت ک��ه هرک��دام یک 
آمبوالن��س دارن��د و ب��ه ازای هر س��ه پای��گاه، یک 
آمبوالنس پش��تیبان موجود اس��ت ک��ه درمجموع 

حدود 3 هزار دستگاه آمبوالنس داریم.
ام��ا تعداد زی��ادی از ای��ن آمبوالنس ها فرس��وده 
هس��تند و بای��د از چرخ��ه خدم��ت خارج ش��وند. 
س��روصدای زیاد و تکان های نس��بتا ش��دید و عدم 
انعطاف سیستم فنربندی از مهم ترین معایب اتاقک 
عق��ب آمبوالنس های فعلی اس��ت ک��ه مصدومان 
-به ویژه افرادی که دچار آسیب شکستگی هستند- 
در ناهمواری های خیابان ها بس��یار آزار می بینند. 
ش��اید کمتر بیم��اری باش��د ک��ه از آمبوالنس های 
فرسوده و خارج از استاندارد هراسی به دل نداشته 
باشد! متأسفانه تعداد زیادی از این خودروها که باید 
پیام آور زندگی، با امدادرس��انی سریع، به بیمارانی 
که با مرگ دست وپنجه نرم می کنند باشند، یا دیر به 
مقصد می رسند یا رسیدنشان به بهای آسیب بیشتر 
مص��دوم و رن��ج مضاع��ف بیم��ار اس��ت. بیش��تر 
کش��ورمان  ت��ردد  ح��ال  در  آمبوالنس ه��ای 

استانداردهای روز دنیا را ندارند.
استانداردهای آمبوالنس در ایران و جهان!

در حال حاضر بر اس��اس استانداردهای سازمان 
جهانی بهداشت )منبع: وب( به ازای هر 16 هزار و 
500 نف��ر جمعی��ت ش��هری بای��د ی��ك دس��تگاه 
آمبوالنس آماده خدمات رس��انی باش��د. همچنین 
باید به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت ش��هری یك 

پایگاه اورژانس وجود داشته باشد.
اس��تاندارد  زمین��ه  ای��ن  در  ای��ران  در  البت��ه 
تعریف شده ای نداریم. همچنین گفته می شود که 
اس��تاندارد عمر آمبوالنس ها در دنیا 5 س��ال یا 90 
ه��زار کیلومتر اس��ت که این آم��ار در ایران بس��یار 
متفاوت تر است. آمبوالنس هایی هستند که بیش از 
12 سال از عمرشان می گذرد یا آمبوالنس هایی در 
زاهدان هستند که کیلومترشان 490 هزار کیلومتر 

را هم رد کرده است؛ یعنی طبق استاندارد جهانی 
باید برای سومین بار فرسوده و اسقاط شوند.

از حوال��ی س��ال 84 ک��ه به ص��ورت گس��ترده، 
آمبوالنس های اسپرینتر 314 وارد سیستم شدند، 
از آن به بعد آمبوالنسی به صورت گسترده و اساسی 

و  نش��ده  اضاف��ه  کش��ورمان  درم��ان  چرخ��ه  ب��ه 
آمبوالنس های فرسوده جایگزینی نداشته اند. البته 
این مس��ئله غی��ر از آمبوالنس ه��ای تویوتایی بوده 
است که در چهار سال گذشته جهت مناطق سخت 
گذر توزیع شده است. آیا این مسئله نیازمند توجه 

به گزارش روابط عمومی اورژانس مش��هد در س��اعت 11:29 مورخ 94/11/6 طی تماس��ی که با مرکز پیام اورژانس مش��هد گرفته شد یک دستگاه آمبوالنس 
اعزام شد. مورد آقایی 79 ساله عنوان گردید که به علت دار زدگی دچار ایست قلبی و تنفسی شده بود. دو تکنسین اعزامی امیرعباس نبوی فرد و جواد شهابی 
زاده به س��رعت ضمن رعایت اصول رهاس��ازی و مراقبت و حمایت از س��تون فقرات )س��ر و گردن( او را از روی دار پایین آورده و متوجه می ش��وند که فاقد هرگونه 
عالئ��م حیات��ی اس��ت؛ بالفاصله اقدامات احیاء پیش��رفته را انجام داده و بیمار احیا ش��ده و س��ریعا وی را به بیمارس��تان منتقل می کنند.  در ح��ال حاضر فرد از 
بیمارس��تان مرخص ش��ده و کاماًل بهبودیافته اس��ت. به گزارش روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های مش��هد از دو تکنس��ین نامبرده شده تقدیر به عمل آمده 

است.

آمبوالنس های گلستان درگرو تعمیرگاه ها به علت نبود اعتبار!
•علیرض��ا صفای��ی، رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزش��کی گلس��تان 80% آمبوالنس  های این مرکز را فرس��وده خواند و 
گفت: اکثر آمبوالنس های گلس��تان باالی 10 س��ال س��ن دارن��د و بخش زی��ادی از اعتبارات مرکز صرف تعمی��ر آمبوالنس ها 
می شود و تعدادی از آمبوالنس های تعمیر شده به علت نبود اعتبار در شرکت های خدمات پس از فروش گرو مانده است و به 

ما تحویل نمی دهند و این باعث شده که گاهی به علت نبود آمبوالنس برخی پایگاه ها برای چند روز تعطیل شود.
وی افزود: گلس��تان یک اس��تان مسافر خیز و پرحادثه اس��ت و تعطیلی حتی یک پایگاه می تواند حوادث را به فجایع تبدیل 
کند. بارها پیش آمده که در یک پایگاه، هم آمبوالنس اصلی و هم آمبوالنس های پشتیبان خراب شدند و چاره ای جز تعطیلی 

آن پایگاه نداشته ایم.
صفایی ادامه داد: طبق دس��تورالعمل باید 10% آمبوالنس هایمان کمک دار باشد و در مناطق کوهستانی استفاده کنیم اما 
این تعداد آمبوالنس برای ما جوابگو نیست. همچنین در نقاط کوهستانی از رادیاتورهای برقی برای گرم کردن استفاده کنیم 
که تا آمبوالنس حرکت کند چند دقیقه طول می کشد تا گرم شود و این مسئله باعث کاهش سرعت خدمات رسانی می شود.

رئیس فوریت های گلس��تان یکی دیگر از مش��کالت آمبوالنس های فرس��وده را مش��کل تهویه در کابین بیمار خواند و اظهار 
uامیدواری کرد که با ورود آمبوالنس های جدید به سیستم تمام این نواقص رفع شود

پرونده ای غمناک برای آمبوالنس های فرسوده و فرتوت!

آمدی جانم به قربانت... ولی حاال چرا؟!
گزارشی تحلیلی به بهانه ورود نخستین محموله از آمبوالنس های بنز تازه نفس به سیستم اورژانس کشور

492 هزار و 889 کیلومتر

316 هزار و 713 کیلومتر

200 هزار و 952 کیلومتر
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مدیر ح��وادث و فوریت های پزش��کی دانش��گاه علوم پزش��کی اهواز از 
مس��مومیت 8 دانش آموز به دلیل استنشاق گاز در آزمایشگاه یک مدرسه 
در شعیبیه شهر شیبان خبر داد. دکتر شهیار میرخشتی در این خصوص 
اظه��ار کرد: در این حادثه که س��اعت 11:16 ام��روز )24 بهمن( به مرکز 
پیام فوریت های پزشکی اطالع داده شده، 8 دانش آموز هنرستان پسرانه 
فرهانیان منطقه ش��عیبیه شهر ش��یبان از توابع اهواز، دچار مسمومیت با 
گاز ش��دند. دکتر میرخش��تی افزودند: ای��ن دانش آموزان در آزمایش��گاه 
مدرس��ه مشغول به کار بودند که به دلیل استنشاق گاز، مسموم شدند که 
به محض اطالع مرکز فوریت های پزشکی چند دستگاه آمبوالنس به محل 
اع��زام گردید و بع��د از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارس��تان منتقل 
ش��دند. میرخش��تی گفت: مصدومان حادثه جهت درمان به بیمارس��تان 
رازی اهواز منتقل ش��دند. این دانش آموزان در بیمارستان بستری و پس 

اقدامات درمانی و رضایت بخش بودن حال عمومی مرخص شده اند.

تص��ادف مینی ب��وس با پ��ژو در بابل یک کش��ته و ش��ش مصدوم 
داشت. پنج ش��نبه مورخ 94/11/15 در ساعت 15:08 بعدازظهر 
ط��ی گ��زارش مردم��ی ب��ا اورژان��س 115 باب��ل مبنی ب��ر تصادف 
مینی بوس با پژو در جاده خشرودپی سه راه نوشیروان گزارش شد.

پس از دریاف��ت این گزارش بالفاصله مرک��ز فرماندهی اورژانس 
115 باب��ل تکنس��ین های پایگاه خش��رودپی و امین آب��اد و گتاب و 
بندپی ش��رقی را به محل حادثه اعزام کرد. در این حادثه متأسفانه 
زن 49 ساله به علت شدت جراحات در دم جان سپرد؛ و مرد 49 و 
33 س��اله و پسربچه 5 ساله و زن 36 و 48 ساله و دختربچه 9 ساله 

دچار آسیب دیدگی از ناحیه سروصورت و کتف شدند.
تکنس��ین های اورژانس 115 بابل پس از اقدامات پزش��کی اولیه 

مصدومان حادثه را به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کرد.

تصادف س��مند و پژو آردی 5 مصدوم بر جای گذاشت با تماس با 
س��اعت  در  س��نندج  پزش��کی  فوریت ه��ای  پی��ام  مرک��ز 
45/8)13/11/94( و گزارش یک مورد تصادف آمبوالنس  پایگاه 
ش��هری منطقه 3 و آمبوالنس پای��گاه جاده ای چناره به محل اعزام 
شدند. در این حادثه که در کیلومتر 5 محور سنندج_کامیاران و در  
اثر برخورد یک دس��تگاه س��واری سمند با یک  دس��تگاه پژو آردی 
روی داد،5 نفر از سرنش��ینان  هر دو سواری مصدوم شدند. الزم به 
ذکر است که مدیر شبکه بهداشت و درمان کامیاران دکتر فرامرزی 
نیز جزء سرنش��ینان سواری س��مند بود که در این تصادف مصدوم 
ش��دند. ب��ا انجام اقدام��ات اولیه، مصدوم��ان به بیمارس��تان بعثت 

سنندج منتقل شدند

11 مصدوم بر اثر آتش سوزی اتوبوس در گناباد 
رئی��س مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی گناباد گفت: در 
س��اعت 16:58 دقیق��ه روز چهارش��نبه، پنجم اس��فندماه، طی تماس 
تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115 گناباد مبنی بر آتش سوزی یک دستگاه 
اتوب��وس در مح��ل چه��ارراه دادگس��تری گناباد، س��ریعًا پنج دس��تگاه 
آمبوالنس اورژانس به همراه آتش نش��انی و پلیس توس��ط مرکز به محل 
حادثه اعزام ش��د. دکتر جواد باذلی بابیان اینکه آمبوالنس اول در کمتر 
از یک دقیقه درصحنه حادثه حاضر ش��د، اظهار کرد: در همان لحظات 
اولیه آمبوالنس پایگاه های امامت، نوغاب، سنو، کالت و کاخک به محل 
حادث��ه اعزام ش��دند و ش��روع به ارزیاب��ی مصدومین کردن��د . 10 نفر از 
مصدوم��ان بعد از انج��ام اقدامات اولیه توس��ط آمبوالنس های اورژانس 
115 به بیمارس��تان 15 خرداد بیدخت منتقل ش��دند و یک مصدوم در 

محل حادثه، درمان سرپایی شد  حال عمومی بیماران مساعد است.

گنابادسنندجبابلاهواز

آمبوالنــس هــای فرســوده 
مایه دلســردی و نارضایتی 

تکنسین هاست
مرک��ز  رئی��س  مدرس��ی،  صائ��ب   •
حوادث و فوریت های استان کرمانشاه 
در خص��وص فرس��ودگی آمبوالنس ها 
گف��ت: در حال حاضر 70 دس��تگاه از 
91 دستگاه آمبوالنس مرکز کرمانشاه 
فرسوده است که باعث کند شدن روند 
خدمت رس��انی می ش��ود. از اتفاقاتی 
تم��ام  بگذری��م  ک��ه  تصادف��ات  مث��ل 
آمبوالنس ها ازلح��اظ الکتریکی و برق 

خودروی��ی مش��کل دارند. رئی��س مرک��ز ح��وادث و فوریت های کرمانش��اه ادام��ه داد: یکی از 
مشکالت مراکز حوادثی که در مرزها هستند مساله سوخت آمبوالنس است که به علت قاچاق 
سوخت معمواًل با کمبود سوخت مواجه هستیم و این مشکل برای وسایل نقلیه دیزلی بغرنج تر 
است، لذا شایعاتی مبنی بر دیزلی بودن آمبوالنس های جدید شنیده ایم که امیدواریم صحیح 
نباش��د. وی افزود: پمپ بنزین، بخاری، واش��ر س��ر سیلندر ازجمله مش��کالت آمبوالنس های 
قدیم��ی اس��ت که می ت��وان خرابی مرت��ب آالرم و آژیر را نیز ب��ه آن افزود. ما مش��تاقانه منتظر 
آمبوالنس ه��ای جدی��د هس��تیم، آمبوالنس ه��ای که اخب��ار رس��یده حاکی از پیش��رفته بودن 

آن هاست و قطعا با ورود آن ها خیلی از مشکالت ما برطرف خواهد شد.
مدرس��ی در آخ��ر اش��اره ک��رد: آمبوالنس ه��ای فرس��وده ع��الوه ب��ر پایی��ن آوردن کیفی��ت 
خدمت رس��انی و افزای��ش نارضایتی مردم از سیس��تم اورژانس، باعث نارضایتی، خس��تگی و 
دلزدگی تکنس��ین ها نیز خواهد ش��د و همچنین ممکن است باعث به خطر افتادن جان آن ها 
نیز ش��ود، امیدوارم هر چه س��ریع تر تمام آمبوالنس های فرس��وده از سیس��تم اورژانس کشور 

uحذف شود

با این آمبوالنس های فرسوده امنیت تکنسین فراهم نیست
•  در استان خراسان شمالی 40 دستگاه آمبوالنس وجود دارد که عالوه بر اورژانس پیش بیمارستانی از آن ها در بیمارستان ها نیز 
جهت بیماربری اس��تفاده می ش��ود. تقی دولت آبادی، رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزش��کی خراسان شمالی عنوان کرد: %80 
آمبوالنس های مرکز خراسان از رده خارج اند و با همین تعداد هم ما دچار کمبود آمبوالنس هستیم و هیچ آمبوالنس پشتیبانی نداریم.
رئیس فوریت های پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: تحویل آمبوالنس به یک مرکز باید بر اساس اصول باشد و این مستلزم 
دادن اختیار تام در این زمینه به رئیس مرکز اس��ت تا بتواند با کار کارشناس��ی شده آمبوالنس ها را در پایگاه های مرکز بر اساس 
اولویت و حجم مأموریت ها اس��تفاده کند، اما افراد بانفوذ در این اس��تان باعث توزیع نامناس��ب آمبوالنس ها شده اند که این کار 

باعث فرسود ه تر شدن همین آمبوالنس های فعلی نیز می شود.
دولت آبادی افزود: با این اوضاع آمبوالنس ها یک بیمار تا به بیمارس��تان برس��د بیمارتر می ش��ود و امنیت تکنس��ین هم تأمین 
نیست. ما در استانمان مناطق سخت گذر و روستایی با جاده های نامناسب داریم که خرابی راه ها در افزایش فرسودگی دخیل 

است که در این زمینه با اداره راهداری بارها مکاتبه کرده ایم تا این مشکل را رفع کنند.
تق��ی دولت آب��ادی در آخر گفت: تعمیر آمبوالنس ها هزینه بردار اس��ت و اگر حادثه ای مثل تص��ادف برای یک آمبوالنس پیش 

uبیاید ما مجبور به تعمیر سریع آن هستیم و این فشار مالی باالیی دارد

اعتبار  آمبوالنس فرســوده 
خدشــه دار  را  سیســتم 

می کند
مرک��ز  رئی��س  دهق��ان،  احم��د   •
ح��وادث و فوریت ه��ای پزش��کی یزد 
فرس��ودگی  مش��کالت  ازجمل��ه 
آمبوالنس ه��ا به باال رفت��ن هزینه ها، 
پایین آمدن س��طح کیف��ی خدمات و 
و  ک��رد  اش��اره  کارکن��ان  نارضایت��ی 
گف��ت: بزرگ ترین مش��کل باال رفتن 
مراجع��ه  تع��داد  هزینه هاس��ت. 
و  تعمی��رگاه  ب��ه  آمبوالنس ه��ا 

مدت زمان توقف آن ها در تعمیرگاه و هزینه ای که برای آمبوالنس های پش��تیبان می ش��ود، 
تم��ام این م��وارد باعث باال رفتن هزینه ها و به تبع آن کاهش کیفیت خدمات رس��انی ش��ده 
اس��ت. وی افزود: در حال حاضر حدود 85% آمبوالنس های ما فرس��وده اس��ت و متوس��ط 
س��ن آن ها 5 س��ال می باش��د. در بارندگی پیش آمده س��قف آمبوالنس چکه ک��رده و باعث 
خی��س ش��دن بران��کارد ش��ده و ای��ن اعتب��ار سیس��تم را خدش��ه دار می کند. رئی��س مرکز 
فوریت ه��ای پزش��کی ی��زد ادام��ه داد: یک��ی از عوامل فرس��ودگی آمبوالنس ه��ا جاده ها و 
هی��چ  آمبوالنس ه��ا  خری��د  در  ای��ران  در  متأس��فانه  اس��ت.  غیراس��تاندارد  خیابان ه��ای 
کارشناس��ی انجام نمی ش��ود درصورتی ک��ه در افزودن ی��ک محصول به سیس��تم باید تمام 
جوان��ب آن ازجمل��ه ش��رایط جغرافیای��ی و جوی مناط��ق را در نظر گرفت، ما در کش��وری 
زندگ��ی می کنی��م که تف��اوت آب و هوایی زی��ادی دارد و این ب��ر روی تجهی��زات تأثیرگذار 
اس��ت. احم��د دهقان در آخر گفت: با افزوده ش��دن کارش��ناس مس��ئول واح��د تجهیزات 
پزش��کی به سیس��تم اداری اورژانس جای امیدواری است که از این به بعد خرید تجهیزات 
اصول��ی و کارشناس��ی تر انج��ام ش��ود و برای تحق��ق این هدف بای��د اختی��ارات الزم را به 

uکارشناس��ان این واحد داد

و  نش��ده  اضاف��ه  کش��ورمان  درم��ان  چرخ��ه  ب��ه 
آمبوالنس های فرسوده جایگزینی نداشته اند. البته 
این مس��ئله غی��ر از آمبوالنس ه��ای تویوتایی بوده 
است که در چهار سال گذشته جهت مناطق سخت 
گذر توزیع شده است. آیا این مسئله نیازمند توجه 

سریع تر و بیشتر وزارت خانه نیست؟!
آمدی جانم به قربانت... ولی حاال چرا؟!

خب��ر ورود آمبوالنس ه��ای جدید، مانند ش��وک 
360 ژول��ی بود که ابتدای امس��ال چندین بار تیتر 
یک روزنامه ها و خبرگزاری ها ش��د. از وزیر گرفته تا 

مسئوالن دانشگاهی، همه این خبر خوش را تأیید 
و تک��رار کردن��د. ح��اال بع��د از کلی وع��ده و وعید، 
نخس��تین محموله از آمبوالنس ها وارد کشور شد و 
در آئین��ی رس��انه ای ب��ا حض��ور وزیر بهداش��ت در 
اورژانس تبریز پای بر زمین گذاشت؛ و اصال به بهانه 
ورود همین نخس��تین محمول��ه از آمبوالنس های 
تازه نفس بود که بر آن شدیم تا این گزارش تحلیلی 
را منتشر کنیم؛ زیرا بهترین زمان برای جلوگیری از 
ورود آمبوالنس ه��ای غیراس��تاندارد همی��ن زمان 
اس��ت. زمانی که مشت نمونه خروار از راه رسیده و 
به راحتی می ت��وان خوب و بد جنس را تش��خیص 
داد. آمبوالنس هندوانه سربس��ته نیست که نشود 
خ��وب و بد آن را تش��خیص داد و 2 هزار دس��تگاه 
غیراستاندارد را خریداری کرد. برای این منظور به 

سراغ مدیر اورژانس آذربایجان شرقی رفتیم.
از پائیز سال گذشته در تالشیم

روزبه رجائی غفوری که متخصص طب اورژانس 
و رئی��س اورژانس آذربایجان ش��رقی اس��ت وقتی 
متوجه ش��د که برای بحث فرسودگی آمبوالنس ها 
تماس گرفته ایم 37 دقیق��ه برایمان صحبت کرد! 
تقریبا همه روسای مراکز از این بحث دل پری دارند. 
وی از تالش��ی 15 ماهه برای خرید آمبوالنس های 
جدید س��خن گفت و افزود: از پائیز س��ال گذشته 
بح��ث خری��د آمبوالنس های بن��ز تازه نفس مطرح 
گردید و یک گروه کارشناسی متشکل از همکاران 
وزارت خان��ه ای گ��رد ه��م آمدند تا تصمیم س��ازی 

کنند.
رجائی غفوری گفت: تبریز تنها جایی اس��ت که 
توانستیم از طریق منطقه آزاد خریداری آمبوالنس 
داشته باشیم. در حال حاضر حدود 110 آمبوالنس 
جدید خریداری شده است که فعال تنها 10 دستگاه 
از گمرک آزادش��ده اس��ت که البته هیچ کدامشان 
ش��روع ب��ه کارنکرده ان��د و در ف��از پ��الک گ��زاری 
متوقف شده اند. کار پالک گزاری آمبوالنس ها یک 
روند عذاب آور و زمان بر اس��ت که انرژی زیادی را از 

ما تلف می کند.
امکان��ات  خص��وص  در  غف��وری  رجائ��ی 
آمبوالنس های جدید گفت: همه این آمبوالنس ها 
جک باالبر برانکارد دارد. سیس��تم کمک فنرش��ان 

بس��یار نرم و منعطف بوده و فّناوری روز اروپاس��ت. 
ای��ن آمبوالنس ه��ا با تجهیزات وارد ش��ده اس��ت و 
همگی دارای جامبگ، الکتروش��وک، ساکش��ن، 

ونتیالتور و دیگر تجهیزات اساسی است.
آمبوالنس هــای جدید با تجهیزات یکســان 

خریداری می شوند
ایش��ان در پاس��خ ب��ه این س��ؤال که بهتر اس��ت 
آمبوالنس های تجهیز شده خریداری شوند یا بدون 
تجهیزات، گفت: این آمبوالنس های فعلی همگی 
با تجهیزات یکس��ان خریداری شده اند و به عقیده 
بنده تجهیز شده بهتر است؛ زیرا باعث می شود که 
ش��کل ظاهری و محتویات داخلی آمبوالنس ها در 
کل کشور تحت یک استاندارد یکسان قرار گیرد. در 
خص��وص خدمات پ��س از فروش نی��ز وقتی تعداد 
زیادی از یک نمونه کاالی پزشکی در کشور موجود 
باشد شرکت سازنده با میل و ترغیب خدمات خود 
را ارائه خواهد داد. همچنین وقتی آمبوالنس های 
تجهیز شده خریداری نمائیم تصمیمات سلیقه ای 
دانشگاهی نخواهیم داشت و همه آمبوالنس هایمان 

شکل و ظاهر یکسانی پیدا می کند.
توزیــع آمبوالنس هــای جدید بر اســاس نیاز 

استان و میزان فرسودگی است
در پایان این گزارش و به منظور جمع بندی آن به 
سراغ مدیریت اورژانس کشور رفتیم. محمد سرور، 
معاون فنی-عملیاتی اورژانس کشور می گوید: در 
چند س��ال اخیر وزارت بهداشت تالش های بسیار 
جدی برای افزایش تعداد آمبوالنس ها و همچنین 
جایگزینی آمبوالنس های فرسوده انجام داده است 
اما هنوز تا رس��یدن به اس��تانداردهای بین المللی 

فاصله زیادی داریم.
بن��ا بر گفت��ه محمد س��رور، توزی��ع ای��ن 2 هزار 
دستگاه آمبوالنسی که در حال خریداری است، بر 
فرس��ودگی  می��زان  و  اس��تان ها  نی��از  اس��اس 
ش��رایط  بررس��ی  از  پ��س  آمبوالنس هاس��ت. 
آمبوالنس های کشور، بر اساس نیاز، آمبوالنس ها 
بین اس��تان های مختلف توزیع می شود. وی سال 
تولی��د، کیلومتر کارکرد آمبوالنس ه��ا و هزینه زیاد 
نگه��داری را از مهم ترین ش��اخص های تش��خیص 

uفرسودگی آمبوالنس ها بیان کرد

پرونده ای غمناک برای آمبوالنس های فرسوده و فرتوت!

آمدی جانم به قربانت... ولی حاال چرا؟!
گزارشی تحلیلی به بهانه ورود نخستین محموله از آمبوالنس های بنز تازه نفس به سیستم اورژانس کشور

به گزارش روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های کاشان در تاریخ 94/11/2 تکنسین های این مرکز یک احیاء موفق داشتند.
علیرضا راحتی گفت: طی تماس��ی که س��اعت 11 صبح روز 94/11/2 با مرکز پیام کاش��ان گرفته ش��د س��ریعا یک آمبوالنس اعزام شد. بیمار مردی 83 ساله 
اعالم شد که به علت آسپراسیون مواد غذایی دچار ایست تنفسی و به دنبال آن ایست قلبی شده بود. دو تکنسین اعزامی آقایان قاسمی برزکی و کرامتی سریعا 

احیاء پیشرفته را آغاز کرده و از پزشک اورژانس دکتر طالعی نیز کمک گرفتند.
وی افزود: بیمار زمان رس��یدن اورژانس فاقد نبض و تنفس بوده اما با تالش تکنس��ین ها نجات یافته اس��ت. این مأموریت ساعت 11:06 آغاز و ساعت 11:43 

بیمار در شرایط بهبود به بیمارستان شهید بهشتی تحویل داده شد.

228 هزار و 210 کیلومتر

445 هزار و 250 کیلومتر

274 هزار و 855 کیلومتر
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دو زایمان موفق در آمبوالنس های اورژانس 115 پایگاه های قوش تپه و چهاربید انجام شد.  رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بجنورد با بیان 
این مطلب گفت: در پایگاه قوش تپه در مرکز راز و جرگالن طی تماس��ی که با مرکز پیام در تاریخ 94/11/10 آمبوالنس اعزام می ش��ود و در مس��یر انتقال مادر 
باردار به س��مت زایش��گاه، درد شدید شده و تکنسین ها )جوادی و علی فیضی( زایمان را با موفقیت انجام می دهند و مادر و نوزاد را در شرایط بهبود به زایشگاه 
بنت الهدی بجنورد تحویل می دهند. یک مورد زایمان نیز در داخل آمبوالنس پایگاه چهاربید با آموزش ها و توصیه های تکنس��ین های اورژانس) حمید قیاس��ی 

نصب و حسن نیازی(  در تاریخ 94/11/11 با موفقیت انجام شده است.

دانشــگاه علوم پزشکی فسا؛ قطب 
درمان جنوب شرق فارس

شهرستان فسا از توابع استان فارس و 
در 145 کیلومتری ش��یراز اس��ت که نام 
قدیمی آن پس��ه یا پس��ا به معن��ای میانه 
ب��وده و در گذر ایام به فس��ا تبدیل ش��ده 
اس��ت. قدمت این ش��هر حداقل به زمان 

هخامنشیان برمی گردد. )منبع: وب(
دانش��گاه علوم پزش��کی این ش��هر در 
س��ال 1356 در زمینی با مساحت 700 
هزار مترمربع تأس��یس گردید و از س��ال 
1373 به عنوان دانشکده ای مستقل زیر 
نظر وزارت بهداش��ت فعالی��ت می نمود. 
ای��ن دانش��کده ک��ه بالندگی خ��ود را به 
اثبات رس��انده بود در س��ال 1386 طی 
س��فر ریاس��ت جمهور وقت، به دانش��گاه 
مس��تقل عل��وم پزش��کی ارتق��ا یاف��ت و 
اورژانس 115 فس��ا نیز در همان سال به  
تبع دانشگاه، به مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزش��کی مس��تقل از اس��تان 
ف��ارس تبدی��ل ش��د. در ح��ل حاضر این 
دانش��گاه با قدم��ت نزدیک به 40 س��ال 
قطب درمان در جنوب شرق فارس شده 
اس��ت و هم اکنون با 4 دانش��کده شامل 
و  بهداش��ت  پیراپزش��کی،  پزش��کی، 
پرس��تاری بی��ش از  هزار و دویس��ت نفر 
دانش��جو و یک هزار و پانص��د نفر نیروی 

انسانی است.
آمــار مأموریت های 115 فســا قابل 

تأمل است
نگاه��ی اجمالی به آم��ار باالی فعالیت 
اورژانس 115 این ش��هر نش��ان می دهد 
که از تعداد کل تماس هایی که از ابتدای 
امس��ال تا پای��ان بهمن م��اه 94 ب��ا مرکز 
اورژان��س 115 گرفته ش��ده اس��ت، 13 
اع��زام  ب��ه  تم��اس منج��ر  ه��زار و 718 
آمبوالنس گردیده که 7 هزار و 82 اعزام 
آن مربوط به پایگاه های شهری و 5 هزار 
و 427 اع��زام آن مرب��وط ب��ه پایگاه های 
ج��اده ای و ی��ک ه��زار و 209 م��ورد نیز 
مرب��وط به انتق��ال بیم��اران از بین مراکز 
درمانی بوده است که حجم این اعزام ها 

به نسبت خود قابل توجه است.
از تع��داد کل مأموریت هایی که در این 
مقط��ع زمان��ی در این مرکز انجام ش��ده 
اس��ت 2 هزار و 925 م��ورد آن مربوط به 
حوادث مرتبط با حمل ونقل و یک هزار و 
815 م��ورد آن مرب��وط ب��ه ح��وادث غیر 
مرتبط با حمل ونقل و همچنین 8 هزار و 
978 اع��زام آن مرب��وط ب��ه فوریت ه��ای 
داخل��ی بوده اس��ت که این خ��ود گویای 
این مطلب اس��ت که نیروه��ای عملیاتی 
و  ش��هر  در  سخت کوش��انه  مرک��ز  ای��ن 
محورهای مواصالتی تحت پوش��ش این 
مرک��ز برای کم��ک به هم وطن��ان حضور 

داشته اند.
انســانی  نیروی  اثبات شــده  کمبود 

داریم
مهم تری��ن مش��کل اورژانس فس��ا )هم 
پیش بیمارس��تانی و هم بیمارستانی( را 
در ی��ک کالم باید کمبود ش��دید و اثبات 
ش��ده نی��روی انس��انی دانس��ت؛ زیرا که 
ردیف اس��تخدامی کافی برای این مرکز 
اختص��اص نیافته اس��ت. در شهرس��تان 
فس��ا 13 پایگاه اورژانس فعال اس��ت که 
درمجموع 44 ردیف اس��تخدامی رسمی 
پیمانی و ق��راردادی و کمتر از 10 ردیف 
پیام آور بهداش��ت و طرحی موجود است 
درحالی که طبق اس��تانداردهای وزارت 
خان��ه ای هر پایگاه اورژانس باید 6 ردیف 
اس��تخدامی دارا باش��د. ام��ا در ش��رایط 
کنونی سهم هر پایگاه اورژانس فسا تنها 
3 ت��ا 4 نفر اس��ت که این مس��ئله س��بب 
فش��ار کاری مضاع��ف بر نیروه��ای فعال 

این پایگاه ها می شود.
از دیگر مش��کالت مجموع��ه اورژانس 
115 فس��ا کمبود فض��ای فیزیکی برای 
مدیریت ستادی آن است و الزم است که 
س��اختمان مدیری��ت ه��ر چ��ه زودت��ر به 
بهره ب��رداری برس��د. همچنین س��اخت 

س��وله مدیریت بحران نیز مصوب ش��ده 
اس��ت که نیازمند تخصی��ص اعتبار الزم 

است.
در دو س��ال گذش��ته ب��ه بح��ث رفاهی 
پایگاه ه��ای اورژان��س 115 توجه زیادی 
شده اس��ت اما پایگاه های اورژانس فسا 
همچنان نیازمند حمایت اورژانس کشور 
در تامین تجهیزات پزش��کی از قبیل دی 

سی شوک و ونتیالتور هستند. 
ارمغــان  پنــج؛  یــک  یــک  نشــریه 

اورژانس 115 فسا برای کشور
 در دو سال گذشته کارهای ارزشمند و 
فس��ا   115 اورژان��س  در  قابل توجه��ی 
ص��ورت گرفت��ه اس��ت ک��ه می ت��وان ب��ه 
 PHTlS برگ��زاری کارگاه بین الملل��ی
برای نخستین بار در دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور اش��اره کرد. همچنین راه 
اندازی طرح اس��تقرار روزانه برای اولین 
ب��ار در نق��اط حادث��ه خی��ز )ک��ه توس��ط 
ریاس��ت محت��رم اورژان��س کش��ور مورد 
تقدی��ر ق��رار گرف��ت( در ارتق��ای کیفیت 
بس��یار  فس��ا   115 اورژان��س  خدم��ات 
اثرگ��ذار ب��وده اس��ت. از طرف��ی اتصال 
تمامی پایگاه ها به اینترنت پرسرعت نیز 
آموزش ه��ای  ب��رای  را  مناس��بی  بس��تر 
مجازی فراه��م کرده اس��ت. راه اندازی 
 ،)10-50( مش��اور  پزش��ک  س��رویس 
احداث س��اختمان ب��رای چه��ار پایگاه،  
نوسازی و تجهیز ساختمان ستاد، تجهیز 
ستاد ارتباطات و نصب تابلوهای یکسان 
ب��رای تمامی پایگاه ه��ا از دیگر اقدامات 
اورژانس 115 فس��ا در دو س��ال گذشته 
ب��وده اس��ت. راه اندازی نش��ریه یک یک 
پن��ج ک��ه ب��ا اس��تقبال ف��راوان مدیریت 
در  کلی��ه هم��کاران  و  اورژان��س کش��ور 
ش��هرهای مختلف روبرو ش��ده است نیز 
نشاندهنده پتانسیل اورژانس 115 فسا 

می باشد.
اورژانــــــس  شــــــلوغ ترین  مــدال 

بیمارستانی کشور بر گردن فسا
اورژان��س بیمارس��تان ولی عصر )عج( 
فس��ا با ورودی بیش از 17 هزار بیمار در 
ماه از جهت ضریب اشغال تخت به عنوان 
در  بیمارس��تانی  اورژان��س  ش��لوغ ترین 
کشور شناخته شده است. در این گزارش 

به سراغ رییس این بیمارستان و کارکنان 
آن رفته ای��م ت��ا اح��واالت اورژان��س این 

بیمارستان را از زبان آنان بشنویم.
محم��د ش��کوهیان رئیس بیمارس��تان 
ولی عص��ر فس��ا در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
ی��ک یک پن��ج در خص��وص فعالیت های 
ولیعص��ر گف��ت:  بیمارس��تان  اورژان��س 

تامین نیروی انسانی بیمارستان حضرت 
ی��ک  ب��ا  متناس��ب  ابت��دا  در  ولیعص��ر 
بیمارستان 96 تخت خوابی بود و سپس 
ب��ا تصویب 251 تخت و در حال حاضر با 
313 تخت فعال در حال خدمت رس��انی 
به مردم این شهرستان و شهرستان های 

مجاور می باشد.

همه بــا هم بــرای تک بیمارســتان 
شهر

ش��کوهیان در ادامه گفت: چون سابقا 
بیمارس��تان  ت��ک  بیمارس��تان  ای��ن 
و  س��اخت  مس��ائل  ب��ود  شهرس��تان 
راه ان��دازی و تأمی��ن تجهیزات��ش در یک 
فضای مملو از محرومیت قرارگرفته بود. 
با یک معضل بس��یار سنگین درگیر شده 
بودیم. هم ازنظر نیرو انسانی وهم فضای 
داش��ت،  ج��دی  مش��کالت  فیزیک��ی 
به طوری که باالترین حد مجاز استفاده از 
تخ��ت 66 تخ��ت ب��ود. ب��ا پذی��رش ای��ن 
مسئولیت اولین شرطی که با خود کردم 
تالش در جهت رفع این مشکالت بود که 
با حمایت آقای دکتر عس��کری ریاس��ت 
دانش��گاه و آق��ای دکتر ذاک��ری معاونت 
محت��رم توس��عه س��رانجام موفق ش��دیم 
پیش از طرح تحول س��المت بهس��ازی و 
افزایش فضا و حذف بخش های اضافه را 
حل وفص��ل کنی��م و در ح��ال حاضر این 
بیمارس��تان به تنهایی سهم عمده ای در 
فرآیند درمانی تخصصی و فوق تخصصی 

بیماران شرق فارس دارد.
ضریب اشــغال تخــت روز به روز در 

حال افزایش است
 محمد شکوهیان ادامه داد: در دی ماه 
94 ضری��ب اش��غال تخ��ت م��ا ب��ه 156 
درصد رس��ید که در س��طح کش��وری نیز 
رتبه باالیی داراست. درواقع بیمارستان 
ولیعصر هم ازنظر ضریب اشغال تخت در 
کش��ور در باالترین رتبه است و هم ازنظر 
کمبود نی��رو دارای رتبه پنجم در س��طح 
دانش��گاه های عل��وم پزش��کی به ش��مار 
می رود. متأس��فانه ضریب اش��غال تخت 
بیمارس��تان روز ب��ه روز در ح��ال افزایش 
اس��ت ک��ه ازجمل��ه دالی��ل آن نزدیک به 
رای��گان ب��ودن هزینه ه��ای درمانی برای 
مردم و دولتی بودن آن و همچنین وجود 
متخصصین کارآمد اس��ت که باعث روان 
از شهرس��تان های  م��ردم  ش��دن س��یل 
نی ریز، استهبان، داراب و زرین دشت به 
فسا شده است که امیدواریم با راه اندازی 
بیمارس��تان ام��ام حس��ین )ع( اندکی از 
فشار وارد بر بیمارس��تان ولیعصر کاسته 

شود.

70 نیــرو به سیســتم تزریق شــده 
است

شکوهیان گفت: در خصوص مشکالت 
بیمارس��تان ولیعصر و ب��ا توجه به ضریب 
اشغال تخت باال با رایزنی جدی با وزارت 
از محل اس��تخدام های سال گذشته 70 
نیرو به مجموعه بیمارستان اضافه کردیم 
که باعث ش��د مق��داری از فش��ار وارد بر 
ب��ا  همچنی��ن  ش��ود،  کاس��ته  کارکن��ان 
راه ان��دازی بخ��ش آنژیوگراف��ی در حال 
حاضر عمل قلب ب��از نیز با جدیت انجام 

می گیرد.
یک ســال و اندی صبر تا رسیدن به 

یک اورژانس رؤیایی در فسا
شکوهیان در ادامه این گفت وگو اظهار 
داش��ت: با توجه به مش��کالتی که روز به 
روز زی��اد می ش��ود و ب��ا توج��ه افزای��ش 
امکانات شهرستان فسا و مهاجرت مردم 
مناطق اطراف به فسا یکی از مسائلی که 
می بایس��ت به طورجدی به آن رسیدگی 
ک��رد اورژان��س بیمارس��تان ب��ود که یک 
فضای بسیار مناسب بدون فوت وقت و با 
ت��الش مضاع��ف تأمی��ن اعتبار ش��د و به 
اس��فندماه  اول  از  و  گذاش��ته  مناقص��ه 
اصالح آن کلید می خورد و در بازه زمانی 
ی��ک س��ال ونی��م ش��اهد فض��ای بس��یار 
مناس��ب و درخور شهرستان خواهیم بود 
و مش��کالت اورژان��س بیمارس��تان برای 

همیشه حل وفصل خواهد شد.
طــب  متخصصیــن  فعــال  حضــور 

اورژانس
اورژان��س  مس��ئول  رضای��ی  خان��م 
ب��ا  گفت وگ��و  در  ولیعص��ر  بیمارس��تان 
خبرن��گار یک ی��ک پنج گف��ت: حدود 6 
سال است که در این بیمارستان مشغول 
به خدمت هس��تم و دو ماهی می شود که 
با س��مت مسئول بخش اورژانس در حال 
انجام وظیفه هستم. اورژانس بیمارستان 
ما یکی از شلوغ ترین اورژانس های کشور 
است به طوری که میانگین ضریب اشغال 
تخ��ت م��ا ب��ه 123 درص��د و بیش��تر هم 
می رسد. ازآنجایی که فسا به عنوان قطب 
درمان��ی جنوب ش��رق فارس به حس��اب 
می آید سیل بی شماری از مردم شهرها و 
روس��تاهای اطراف روانه این بیمارستان 

می شوند.
وی عنوان کرد: با توجه به طرح تحول 
س��المت و حض��ور پزش��ک مقی��م بای��د 
بگوییم ک��ه این مهم در این بیمارس��تان 
به طور دقیق در حال اجراش��دن اس��ت. 
یکی از خوش��بختی های م��ا در اورژانس 
وجود متخصصین طب اورژانس و ویزیت 
متمم متخصصین مقیم در تمامی رش��ته 
ها می باشد که خیلی خوب و عالی بیمار 
موجب��ات  و  می دهن��د  پوش��ش  را 
رضایتمندی ایش��ان را فراهم می آورند.  
ان شاءا... که راه اندازی بیمارستان امام 
حسین )ع( بطور جدی تر پیگیری شود.

اورژانس شلوغ یعنی تریاژ شلوغ
پرس��تار  کارش��ناس  قنب��ری  محم��د 
مس��ئول تری��اژ اورژان��س ولی عصر فس��ا 
می گوی��د: م��ا در اورژان��س تری��اژ را ب��ر 
اساس ESi انجام می دهیم و سطح بندی 

بیماران در 5 سطح صورت می گیرد.
وی ادامه داد: یکی از مشکالت اصلی 
ما در اورژانس بحث فضای فیزیکی است 
که با توجه به حجم بس��یار باالی بیماران 
و مج��اورت درمان��گاه س��رپایی و ورودی 
تریاژ م��ا را دچار مش��کالت زیادی کرده 
اس��ت به گون��ه ای ک��ه حض��ور درمان��گاه 
س��رپایی در مج��اورت تری��اژ اورژانس در 
این بیمارس��تان که روزانه حدود سیصد 
الی چهارص��د بیمار را پذی��رش می کند 
باعث شده که بخشی از بیماران از فیلتر 

تریاژ عبور نکنند.
اورژانس فسا با تمام کم و کاستی هایش 
زنده و س��رحال اس��ت. نفس می کشد و 
دنبال رش��د و بالندگی اس��ت و برای این 
بالندگ��ی نیازمند حمایت مس��ئولین در 
س��طح وزارت خانه ایس��ت که امید است 

این حمایت بیشتر از پیش شود.

گزارشی تفصیلی از دغدغه ها و مشکالتی که در اورژانس فسا می گذرد 

اورژانس فسا... بی بال  و پر اما در اوج
کمبود شدید و اثبات شده نیروی انسانی؛ مهم ترین مشکل اورژانس فسا

ژیال تختی |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خبرنگار یک یک پنج
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طی تماس��ی که در تاریخ 94/11/20 س��اعت10:30 با مرکز پیام شهرستان دهلران گرفته ش��د کد جاده ای پایگاه دشت عباس روستای فتح اعزام می شود. 
مورد مادر بارداری که در حال زایمان بود گزارش می شود که باید او را هر چه سریعًا به بیمارستان منتقل کنند. تکنسین ها در حین مسیر متوجه زایمان می شوند 
و فرصتی برای رساندن مادر به بیمارستان وجود نداشته بنابراین دو تکنسین این پایگاه مهدی نظری و سید علی حسینی به همراه حیدر علیزاده تکنسینی که 
به صورت داوطلبانه در این مأموریت شرکت کرده بوده زایمان را با موفقیت انجام می دهند و مادر و نوزاد را صحیح و سالم به بیمارستان جنگلیان دزفول تحویل 

می دهند. حیدر علیزاده و مهدی نظری دو تکنسین این مأموریت هر دو اولین تجربه کمک به زایمان را داشتند.

مزاحمت پدیده ای است که در اجتماعات بشری هم 
پای انس��ان ها بوده و هس��ت و در هر عصری مزاحمت 
بنا به پیش��رفت تمدن بش��ری به صورت های مدرن تر 
صورت گرفته است. از مزاحمت های بیابانی و خیابانی 
و همس��ایگی ت��ا مزاحمت های فضای مج��ازی طیف 
وسیعی از انواع مزاحمت های بشر را در اعصار مختلف 

به خود درگیر کرده است.
با اختراع تلفن توسط گراهام بل مزاحمت به صورت 
نامرئی هم زمان یا کمی بعدازآن توس��ط پیش��آهنگان 
مزاحم��ت تحت عنوان مزاحم تلفنی اختراع ش��د و با 
فراگی��ری تلفنی در ش��هرها و روس��تاها مزاحمت نیز 

فراگیر شد.
پیشرفت فّناوری )اس��تفاده از iD caller( توانست 
مزاحمت ه��ای تلفن��ی ب��رای واحده��ای حقیق��ی را 
به صورت چش��مگیر کاهش دهد اما اشخاص حقوقی 
مانن��د مراکز پیام به عل��ل مختلف ک��ه در آینده بحث 
خواهد شد نتوانست از این پیشرفت بهره مند شود و از 
مزاحمت ها بکاهد و سیل عظیم مزاحمت های تلفنی 
به س��مت این مراکز س��رازیر ش��د. هرچه پیش رفت با 
عدم اقدام مؤثر این سازمان ها این مزاحمت ها بیشتر، 
فراگیرتر و نوع مزاحمت ها زشت تر و آزاردهنده تر شد. 
در این س��تون مزاحمان را در چند دسته تقسیم بندی 
بررس��ی می کنیم: نوجوانان - خردساالن و کودکان-

بیم��اران روانی- مزاحمان خاص. در این مقاله تنها به 
مواردی می پردازیم که به رده س��نی نوجوانان مربوط 

می شود.
م��وارد مزاحم��ت در نوجوان��ان اغل��ب ب��ه پس��ران 
بازمی گ��ردد. اقلی��ت مزاحمت ه��ای دخت��ران ب��رای 
شهرهای کوچک که در آن ها اپراتورهای آقا مشغول به 
کار هستند بیشتر دیده می شود که نوع مزاحمت این 
دس��ته در دس��ته بندی های ماجراجوی��ی )آش��نایی با 
جن��س مخال��ف( و مش��کالت روانی-رفت��اری ج��ای 
س��ؤال  پرس��ش  ب��ه  مزاحمت ه��ا  ای��ن  می گی��رد. 
غیرمتع��ارف، صحبت ه��ای بیه��وده، ادعای اش��تباه 
گرفته شدن شماره و گاهی اعالم مأموریت کاذب و در 
موارد بس��یار نادر فحاش��ی به اپراتور )جنس مخالف( 
می توان تقسیم بندی کرد. به همین دلیل اکثریت این 
تماس ها با شماره های قابل شناسایی )همراه یا ثابت( 
انج��ام می ش��ود؛ و در م��وارد ن��ادری ب��ه ش��کایت و 
دادخواهی قانونی کش��یده می ش��ود. علت این اتفاق 
روحیه جلب توجه این دختران نوجوان است که وقتی 
با بی توجهی طرف مقاب��ل )اپراتور آقای 115( مواجه 

ای��ن مزاحمت ه��ا منص��رف  از  به س��رعت  می ش��وند 
می ش��وند. همچنین به سبب روحیات خاص دختران 
این ن��وع مزاحمت ها در گروه های دوس��تان نکوهیده 
اس��ت و ش��خص نمی تواند ای��ن تجربه را به دوس��تان 
منتقل و از بازخورد آن ها انرژی بگیرد. این اتفاق باعث 
تاکن��ون مزاحمت ه��ای گروه ه��ای دخت��ر  می ش��ود 
کمترین آزار را برای سازمان های امدادی داشته باشد.

آنچه از تجربه کار 5 ساله نویسنده و دریافت تجربیات 
همکاران مجرب تر از استان های مختلف برمی آید این 
حقیق��ت را برمال می کند که درصد باالیی از مزاحمان 
ش��ماره 115 را نوجوانان پس��ر تشکیل می دهند. این 
نوجوان��ان ابت��دا از روی کنجکاوی، س��پس با دریافت 
تجربیات هم ساالن خود مزاحمت را به عنوان یک بازی 
ش��یرین انتخاب می کنند و وقتی در گروه همکالسان 
خود تائیدی برای این کار دریافت می کنند به نوعی در 
مس��ابقه مزاحمت باهم س��ن و س��االن برای شکستن 
رکورد مزاحمت ش��رکت می کنند. این س��یر افزایشی 
کم کم در نوع مزاحمت ها هم تغییراتی ایجاد می کند و 
از تم��اس و حرف نزدن کم ک��م در مزاحمان مجرب به 
فحاش��ی و حتی دادن مأموریت ه��ای کاذب هم پیش 

می رود.
این باال بودن درص��د مزاحمان یک دلیل مهم دیگر 
هم دارد: بلوغ! پسران نوجوان در آستانه بلوغ گرایش 
شگرفی به شناختن جنس مخالف و تجربه صحبت با 

آن ه��ا دارن��د. ای��ن گرای��ش گاه��ا به ص��ورت مزاح��م 
خیابانی، دید زدن و پائیدن و متلک گویی خود را نشان 
می ده��د. تماس تلفنی ب��ا اپراتور خانم س��ازمان های 
ام��دادی و 118 ارزان تری��ن و بی خطرترین روش بروز 
تمایالت بلوغ اس��ت. کم کم این نوجوانان به تأس��ی از 
همس��االن این مزاحمت را راه آسان برای نشان دادن 

این میل خود یافته و به آن معتاد می شوند.
یک��ی دیگر از نموده��ای بل��وغ در نوجوانان افزایش 
میل به خشونت بخصوص خشونت کالمی است. این 
پس��ران احس��اس می کنند هرچه خش��ن تر باش��ند و 
پرخاش و بددهنی بیشتری از خود نشان دهند بیشتر 
در گ��روه خود جلب نظر می کنند و بزرگ تر شدنش��ان 
بیشتر به چشم می آید. این خشونت کالمی و فحاشی 
باعث می ش��ود در شهرستان هایی که اپراتور خانم هم 
ندارن��د بازهم باالترین درصد مزاحمان تلفنی به گروه 
نوجوانان پس��ر اختصاص داشته باش��د. در این مواقع 
معمواًل بالفاصله با برداش��تن گوش��ی توس��ط اپراتور 

فحاشی صورت گیرد.
قان��ون همان قدر که برای نظم جامعه و جلوگیری از 
هرج ومرج مفید اس��ت به همان اندازه هم دست و پای 
مجری��ان را ب��رای مراقب��ت از ش��هروندان می بن��دد. 
وقتی ک��ه اف��راد را در براب��ر قانون به ی��ک اندازه محق 
می سازد تا هرقدر هم گذشته آن ها مملو از بی قانونی 
باشد بازهم از حقوق برابر با افراد قانون مدار برخوردار 

باشند. این همان حقی است که با استناد به آن مراکز 
اورژانس دست و پای خود را می بندند و از بلوکه کردن 

شماره های مزاحم می ترسند.
متن قانون: هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون 
مکلف اند به اش��خاص آس��یب دیده یا اشخاصی که در 
معرض خطر جان��ی قرار دارند کمك نماین��د از اقدام 
الزم و کم��ك به آن ها خودداری کنند، به حبس جنحه 

ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
مراک��ز اورژان��س دانش��گاه های مختل��ف به صورت 
جزی��ره ای برای ح��ل این مش��کل ب��زرگ هرازگاهی 
کارهایی کرده اند اما اساس این مشکل به قوت خویش 
باقی اس��ت و کم��اکان نیمی از انرژی افراد ش��اغل در 

واحد ارتباطات صرف این مزاحمت ها می شود.
برخی مراکز توانسته اند با رایزنی با دادستان استان 
اج��ازه بلوک کردن این ش��ماره ها را برای مدت زمانی 
محدود بگیرند مانند مرکز اورژانس مازندران و تهران. 
دکت��ر مهرن��وش توکل��ی مس��ئول واح��د ارتباط��ات 
مازن��دران تجرب��ه اس��تان مطب��وع را این گون��ه ش��رح 
می دهد: ما توانس��تیم با برگزاری جلسات مشترک با 
دفت��ر حقوقی دانش��گاه و بعدازآن ب��ا نماینده محترم 
دادس��تانی اس��تان و ارائه آمار مزاحمت ها به ایشان و 
ارائ��ه چند س��ی.دی مکالمات و... دس��تور مس��تقیم 
دادس��تانی را به ش��رکت مخابرات )ثابت و اپراتورهای 
هم��راه( مبنی بر مکاتبه مس��تقیم اورژان��س با آن ها و 
قط��ع خط��وط مزاح��م اعالم ش��ده توس��ط اورژان��س 
به ص��ورت مرحل��ه ای )مث��اًل دفع��ه اول دو هفت��ه، بعد 
بیش��تر و بازمعرفی به مراجع قضای��ی( دریافت کنیم. 
توکلی البته اذعان دارد که با ارزان ش��دن سیم کارت و 
دسترس��ی آس��ان ب��ه خط��وط جدی��د ای��ن کار تأثی��ر 

قابل انتظار را ندارد.
در تجربه ه��ای مک��رر اس��تان های مختلف هرس��اله 
تع��داد مع��دودی از خط��وط مزاح��م را به دادس��تانی 
معرف��ی و از صاحب��ان ای��ن خط��وط ط��رح ش��کایت 
می کنند. ب��ا پیگیری این ش��کایات معم��واًل بازهم به 
نوجوان��ان پس��ر می رس��یم. کمت��ر م��وردی ب��ه پایان 
دادرسی می رسد و خانواده این پسران با ریش سفیدی 
و میانجی گ��ری و پی��ش انداختن بزرگان توانس��ته اند 
رضایت مرکز اورژانس را دریافت کنند. در موارد دیگر 
این شکایت به جریمه ناچیز ختم شده است. باالترین 
میزان جریمه برای این افراد حبس 6 ماهه یا فرستاده 
شدن به دارالتأدیب برای بازپروری است. که این ها هم 
به علت عدم انعکاس در رسانه ها به بهانه های مختلف 
)ازجمله حف��ظ آبروی افراد( تأثی��ری در بدنه اجتماع 

ندارد.

نگاه انتقادی تکنسین ها می تواند گره گشا باشد
و  س��ختی  هم��ه  ب��ا  اورژان��س  تکنس��ین های 
شب کاری هایی که دارند بازهم به فکر راه حل هایی 
هس��تند تا مشکالت ناشی از حوادث را به حداقل و 
خدمات رس��انی مطل��وب را ب��ه حداکث��ر برس��انند. 
پراس��ترس  و  طالی��ی  ثانیه ه��ای  در  ک��ه  کس��انی 
مأموریت هایشان به خود نهیب هایی قشنگ زدند تا 
جنس کار اورژانس 115 همیش��ه ناب باش��د و ناب 
تکنس��ین ها  ای��ن  از  یک��ی  صحب��ت  پ��ای  بمان��د. 
می نش��ینیم تا جزییات ماجرا را از زبان ایشان جویا 

شویم.
محمدرض��ا رس��تگار کارش��ناس ارش��د آم��وزش 
پزش��کی و مدرس فوریت های پزش��کی در گفتگو با 
خبرن��گار ی��ک ی��ک پن��ج گف��ت: آم��وزش نی��روی 
امدادی-درمانی پویا و پرورش س��رمایه های انسانی 
کارآمد موضوعی است که امروزه در آموزش و تربیت 
دانش��جویان و کارکن��ان فوریت های پزش��کی بیش 
ازهر زمان دیگری نیاز آن احس��اس می شود. باید به 
این موضوع مهم دقت کنیم که نیروی انس��انی رکن 
اورژان��س  و  ام��دادی  سیس��تم های  در  اساس��ی 
به حساب می آید و توسعه پایدار در این عرصه ایجاد 
نخواهد ش��د مگر سرمایه گذاری مناسب در راستای 

تربیت نیرو صورت گیرد.
از کنار مشکالت، ساده عبور نکنیم

ای��ن تکنس��ین اورژانس با اش��اره ب��ه دو اقدام که 
درواق��ع پیام��د تفک��ر انتق��ادی و ن��گاه انتزاع��ی و 
همچنی��ن روحی��ه ح��ل مش��کلی در اورژانس 115 
بوده ان��د گفت: چند وق��ت پیش ک��ه در پایگاه های 
ش��هری مشغول ش��یفت دادن بودم متوجه مشکلی 
ش��دم که اکثر همکارانم از آن ش��اکی بودند و حتی 
برخی مواقع باعث عصبانیت ش��دید بچه ها می شد 

این مش��کل کنار نرفتن خودروی جلوی آمبوالنس، 
در مس��یرها حی��ن انج��ام مأموریت ب��ود درحالی که 
آالرم و آژیر آمبوالنس روش��ن است. این مورد برخی 
مواق��ع باعث ب��روز تصادف��ات آمبوالن��س و مواقعی 
باع��ث دی��ر رس��یدن آمبوالن��س ب��ر بالی��ن مصدوم 

می شد.
تکنسین هایی که همیشه پیش قدم اند

 رس��تگار اف��زود: ای��ن س��ؤال مط��رح می ش��د که 
موضوع چیس��ت که اکثر خودروها مسیر آمبوالنس 
را ب��از نمی کنن��د و کارکنان نس��بت به ای��ن موضوع 
حس��اس ش��ده اند؟ ب��رای درک بهتر موضوع س��وار 
اتومبیل خودم ش��دم و از همکارم خواستم که پشت 
سر من مسافتی را با آالرم و مقدار کمی را با آژیر در 

فواصل متفاوت طی کند تا علت را پیدا کنیم.

درواقع به همین س��ادگی متوجه شدم با توجه به 
ارتفاع زیاد آمبوالنس آالرم خیلی قبل تر از رس��یدن 
آمبوالنس به خ��ودرو جلویی از دید راننده آن خارج 
می شود به عالوه صدای آژیر چون در محیط پراکنده 
می ش��ود نمی توان م��کان دقیق آن را متوجه ش��د و 

مورد دیگر اینکه در خودروهای جدید اگر شیش��ه ها 
باال بوده و رادیو روش��ن باش��د به دلی��ل عایق بندی 

خوب ممکن است صدای آژیر اصال شنیده نشود.
رس��تگار در خصوص راه حل پیشنهادی اش برای 
ای��ن مش��کل این گونه گف��ت: دو ع��دد lED خطی 
الکترونیک��ی  کی��ت  ی��ک  و  س��انتی   20 ح��دود 
چش��مک زن خریدم و پس از راه اندازی و اتصال آن 
صفحه ای چوبی برای lED س��اختم و آن را پش��ت 
شیش��ه آمبوالنس به صورتی که روی داش��بورد قرار 
گیرد نص��ب کردم. نتیجه ش��گفت انگیز بود. چه در 
روز چه در شب حتی زمانی که آمبوالنس را با چراغ 
خام��وش و بدون آژیر تس��ت کردیم همه خودروهای 

روبرویی ما از فاصله زیادی راه را باز می کردند.
تکنس��ین هایی که باروحیه حل مش��کل در حادثه 

خوش می درخشند
این تکنس��ین اورژانس با اش��اره ب��ه اقدامی دیگر 
گفت: س��اعت 3 صبح به مأموریتی اعزام ش��دیم که 
بیمار آقایی 62 ساله بود و خونریزی از معده داشت. 
می��زان خونی که ب��اال آورده بود آن ق��در زیاد بود که 
نیم��ی از س��طح حمام از خون پوش��یده ش��ده بود. 

شوک یکی از احتماالت قوی بود. زمانی که تصمیم 
گرفتیم راه وریدی مناسبی برای ایشان برقرار کنیم 
و شروع به دادن مایع کنیم متوجه سرمه ای تگری و 
نزدیک به صفر درجه شدم. واضح بود که دادن سرم 
همان��ا و ایس��ت قلبی-ری��وی بیمار هم��ان! چراکه 
بیم��ار دچار افت دمای بدن نیز بود هم بود. خالصه 
ب��ه ه��ر صورتی بود داخ��ل منزل س��رم را کمی گرم 
کردیم و بیمار را به بیمارس��تان انتقال دادیم اما این 
وضعیت دیگر از ذهن من خارج نش��د و تا زمانی که 
راه حل��ی س��اده و عملیات��ی ب��رای آن پی��دا نک��ردم 
آرامش از من دور بود. این تصور که تزریق سرمی که 
داخ��ل آمبوالن��س ب��ه دلیل س��رمای محی��ط دمای 

به شدت پایینی دارد به یک مصدوم عذاب آور بود.
وی در ادام��ه گف��ت: 3 روز بعد موفق ش��دم که با 
هزین��ه ای ح��دود 50 ه��زار توم��ان و با وس��ایلی که 
هرکس��ی در هرجایی که باش��د قادر ب��ه خریداری و 
ساختش هس��ت چیزی را تولید کردم که مشکل ما 
را به راحت��ی ح��ل ک��رد. البته قبال گرم کننده س��رم 
تولیدش��ده بود اما دو مشکل برای استفاده از آن در 
آمبوالنس وجود داش��ت. مشکل مهم تر هزینه باالی 
آن و گرم کردن تنها دوس��رم و مورد دیگر استفاده از 
ب��رق 220 ول��ت ب��ود. وس��یله ای که من س��اختم با 
اس��تفاده از بخاری آکواریوم و یک ظرف پالستیکی 
ی��ا کائوچوی��ی درب دار و ی��ک عدد مبدل ب��ود که با 
س��رهم کردن این ها ش��ما تمام س��اعات ش��بانه روز 
حت��ی در س��ردترین مناط��ق، س��رم گ��رم داخ��ل 
آمبوالنس به همراه خواهید داشت. رستگار تصریح 
کرد: قبل از معرفی این وس��یله در شرایط مختلف و 
در س��ردترین پایگاه ه��ا تس��ت را انج��ام دادی��م که 

باوجود سرمای نزدیک به صفر جواب گرفتیم.

 افتتاح 12 پایگاه اورژانس 115 
در استان اصفهان

به مناس��بت فرارس��یدن ایام باش��کوه دهه 
فجر و در راستای خدمت رسانی به هم وطنان 
گرامی، 12 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی 
115 در اس��تان اصفهان افتتاح و راه اندازی 

گردید.
به گ��زارش رواب��ط عمومی مرک��ز مدیریت 
ح��وادث و فوریت های پزش��کی اصفهان، در 
ای��ام باش��کوه ده��ه فج��ر و س��ی و هفتمی��ن 
س��الگرد پی��روزی انقالب اس��المی در س��ال 
1394، 12 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی 
در شهرستان های اصفهان، مبارکه، دهاقان، 
نجف آباد، فریدون ش��هر، فریدن  و سمیرم و با 
تکنس��ین های  از  نف��ر   70 از  بی��ش  حض��ور 
فوریت ه��ای پزش��کی ب��ه هم��راه تجهی��زات 
تخصص��ی در پایگاه ه��ا، افتت��اح و راه اندازی 

گردید.
بر اس��اس این گزارش، پایگاه ملک ش��هر، 
رهنان و تودشک و پایگاه های دوم بیمارستان 
امین و شهر بهارستان در شهرستان اصفهان، 
پایگاه زیباش��هر در شهرستان مبارکه، پایگاه 
گلشن در شهرستان دهاقان، پایگاه جوزدان 
در شهرس��تان نجف آباد، پایگاه اسالم آباد در 
شهرس��تان فریدون ش��هر، پای��گاه دامن��ه در 
شهرس��تان فریدن و پایگاه های حنا و بیده در 
شهرستان سمیرم در آن ایام شروع به فعالیت 
و امدادرس��انی به هم وطن��ان گرامی خواهد 

نمود.
شایان ذکر اس��ت پایگاه های حنا و بیده در 
سمیرم و اسالم آباد در فریدون شهر در مناطق 
و مس��اعدت  باهم��ت  و  و موردنی��از  مح��روم 
پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه  محت��رم  ریاس��ت 
اصفه��ان، مع��اون محت��رم توس��عه مدیریت و 
منابع و معاون محت��رم درمان به بهره برداری 

رسید.
گفتنی است اس��تان اصفهان با افتتاح 12 
پایگاه جدید، مجموعًا با 125 پایگاه اورژانس 
پیش بیمارس��تانی ک��ه 60 پای��گاه به صورت 
ش��هری و 64 پای��گاه به صورت ج��اده ای و 1 
پای��گاه اورژان��س هوای��ی و ب��ا بی��ش از 800 
ط��ول  در  پزش��کی  فوریت ه��ای  تکنس��ین 
امدادرس��انی  ش��هروندان  ب��ه  ش��بانه روز 

می نماید.
�����������������������������������������������������������

افتتاح پایگاه هــای اورژانس در 
چهارمحال بختیاری

در   115 اورژان��س  پای��گاه  س��ه  افتت��اح 
چهارمح��ال و بختی��اری با حضور مس��ئولین 
اس��تانی و درای��ا م مب��ارک دهه فج��ر صورت 

پذیرفت. 
پایگاه های 115 گلش��ور، پ��والن وناغان در 
اس��تان چهارمحال و بختیاری به بهره برداری 

رسید.
محس��ن ابراهیمی مس��ئول روابط عمومی 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: در راس��تای 
برنامه ه��ای ط��رح تح��ول نظ��ام س��المت در 
دانشگاه های علوم پزشکی استان چهارمحال 
و بختی��اری، ب��ا حضور مس��ئولین اس��تانی و 
درایام دهه مبارک فج��ر پایگاه های اورژانس 
115 گلشوردر شهرس��تان اردل، پایگاه های 
اورژانس 115 دوپالن و ناغان در شهرس��تان 

کیار به بهره برداری رسیدند.
 115 پایگاه ه��ای  داد:  ادام��ه  ابراهیم��ی 
گلشوردارای 148 مترمربع زیربنا می باشد و 
84 میلی��ون تومان هزینه س��اخت این پایگاه 
ش��ده اس��ت. پای��گاه ه��ای اورژان��س 115 
دوپ��الن و ناغ��ان نی��ز هرک��دام دارای 148 
مترمربع زیربنا می باشند و 94 میلیون تومان 
هزینه س��اخت هرکدام از این پایگاه ها ش��ده 

است.

پیش آهنگان مزاحمت های تلفنی!
مقاله ای اجتماعی در باب مشکالت و مزاحمت های تلفنی در اورژانس 115

محمدرضا رستگار، مدرس فوریت های پزشکی:

روحیه حل مشکل در تکنسین های اورژانس باید نهادینه شود
گزارشی از دو ابداع ساده و کم هزینه اما موردنیاز و پرمصرف

کبری قلیچ خانی |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارشناس ارتباطات اورژانس قزوین
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روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی سبزوار از انتقال سومین مادر باردار در بهمن ماه توسط امداد هوایی سبزوار خبر داد.

س��عید فکور گفت: در تاریخ 28/11/94 همکاران تیم اورژانس هوایی س��بزوار  سومین مادر باردار را در بهمن ماه از منطقه شامکان حدود 70 کیلومتری بین 
نیشابور و سبزوار ساعت 13:30 با بالگرد به سبزوار منتقل نمودند.

وی افزود : در تاریخ  19بهمن ماه نیز مادر باردار در ش��رف زایمان توس��ط اورژانس هوائی از روس��تای کالته تیرکمان واقع در 100 کیلومتری س��بزواریکی از 
دورترین مناطق تحت پوش��ش شهرس��تان س��بزوار؛ به بیمارستان ش��هیدان مبینی انتقال یافت که زمان انتقال مادر باردار از روس��تای مذکور 30 دقیقه به طول 

انجامید و حال  مادر و نوزاد مطلوب گزارش شده است. در همین راستا از اورژانس هوایی سبزوار تقدیر به عمل آمد.

افتتاح دو پایگاه جدید در خراسان 
شمالی

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی مرک��ز مدیری��ت 
حوادث و فوریت های پزشکی خراسان شمالی، 
تقی رحمت��ی، 2 پایگاه ج��اده ای جدید در این 
مرکز افتتاح گردید. پایگاه جاده ای قلعه جق در 
اورژان��س  رئی��س  توس��ط   94/11/14 تاری��خ 
بجنورد، تقی دولت آبادی، علی حق بین معاونت 
عموم��ی  رواب��ط  ش��کریان  عبدالل��ه  و  درم��ان 
دانشگاه علوم پزش��کی خراسان شمالی افتتاح 

شد.
 اعتبارات این مرکز توسط مقام معظم رهبری 
در س��فر به این اس��تان تأمین شده است و پایگاه 
 94/11/17 در  گرمخ��وان  حص��ار  ج��اده ای 
توس��ط معاون وزیر بهداش��ت دکت��ر محمدعلی 
فراهان��ی افتت��اح ش��د ک��ه اعتبارات آن توس��ط 

دانشگاه تأمین شده بود.
تق��ی رحمت��ی در مورد ش��رایط فعل��ی این دو 
پایگاه تازه تأس��یس توضیح داد: هر دو پایگاه از 
ضروریات مرک��ز بجنورد هس��تند. پایگاه حصار 
گرمخوان از اهمیتی باالیی برخوردار است و در 
ج��اده بین المللی قرارگرفته و این جاده به علت 
پرت��ردد ب��ودن حادثه خیز نیز اس��ت؛ ام��ا هر دو 
پای��گاه جدی��د دارای مش��کالتی هس��تند ک��ه 
مهم تری��ن آن تجهی��زات و در رأس آن آمبوالنس 
اس��ت. آمبوالنس ه��ای فعلی فرس��وده و دارای 
ایرادات فنی اس��ت و گاهی تکنسین ها را درراه 
می گذارد. ناکافی بودن تعداد نیروی انسانی نیز 
از مشکالت اساسی است. تکنسین ها مجبور به 
ش��یفت های متوالی و اجباری هستند که عالوه 
بر خس��تگی و آسیب رس��اندن به نیروها کیفیت 
خدمات رس��انی را نی��ز کاه��ش می ده��د. عدم 
ارتباط مس��تقیم ب��ا مرکز نیز از مش��کالت دیگر 
هس��ت ک��ه باید هر چه س��ریع تر رفع ش��ود. این 
جاده عالوه ب��ر بین المللی بودن مس��یر حرکت 
زائ��ران پیاده ح��رم امام رض��ا )ع( نیز هس��ت و 
حجم کاری باالیی دارد. خراسان شمالی نیاز به 
پایگاه ه��ای ج��اده ای جدید دارد ام��ا باید ابتدا 
تجهی��زات موردنی��از تأمی��ن ش��ود ت��ا بتوانی��م 

خدمات رسانی بهتری به مردم ارائه دهیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افتتــاح پایــگاه در روســتای نوده 
انقالب شهرستان خوشاب 

پای��گاه اورژان��س 115 ج��اده ای انق��الب در 
روس��تای ن��وده انقالب شهرس��تان خوش��اب با 
حضور نماینده مردم شهرس��تان آقای سبحانی 
فر و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در 

ایام دهه مبارک فجر افتتاح شد.
 عل��ی ش��ریفان مدیر مرک��ز مدیری��ت حوادث 
س��بزوار در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار ی��ک یک پنج 
گفت: این پایگاه جاده ای در زمینی به مساحت 
400 مترمرب��ع و زیربن��ای 100 مترمرب��ع و ب��ا 
اعتب��اری بال��غ  ب��ر 2 میلی��ارد ریال ب��ا همکاری 
دانش��گاه و خیرین روستای نوده انقالب ساخته 

شد.
وی همچنی��ن اف��زود: ب��ا افتت��اح ای��ن پایگاه 
ام��کان امدادرس��انی در مس��یرهای مواصالتی 
س��بزوار، جوین و خوشاب به خوبی پوشش داده 

می شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افتتــاح ســاختمان جدیــد مرکــز 
اورژانس رفسنجان

س��اختمان جدی��د مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و 
فوریت های پزش��کی رفس��نجان، با حضور دکتر 
میعادفر معاون اجرایی اورژانس کشور و جمعی 
از مس��ئولین دانش��گاه علوم پزش��کی و مقامات 

شهر رفسنجان افتتاح گردید.
 س��ید محمدباق��ری مس��ئول رواب��ط عمومی 
مرکز حوادث و فوریت های پزشکی در گفت وگو 
ب��ا خبرنگار ی��ک یک پنج گفت: این س��اختمان 
مجموعه اورژانس و Eoc را ش��امل می شود که با 
زمینی به مساحت 800 مترمربع و در طول بازه 
زمانی 8 ماه س��اخته ش��د که بخش عمده ای از 
این هزینه ها را اورژانس کش��ور و بخش دیگر آن 

توسط مردم خیر شهرستان تأمین شده است.
 باق��ری ادام��ه داد: این مرکز شهرس��تان های 
ان��ار و رفس��نجان را تح��ت پوش��ش خ��ود ق��رار 
می دهد و ش��امل ات��اق مدیریت بحران، س��الن 
آمفی تئاتر و س��ایر قسمت های آموزشی و اداری 

می باشد.

من محمد حسین پور هستم. کارشناس پرستاری و 
تکنسین فوریت های پزشکی در پایگاه اورژانس رودسر 
گی��الن. در ط��ول کارم درراه نج��ات جان انس��ان ها با 
اتفاقات عجیب و غیرمنتظره ی بس��یاری روبرو شده ام 
ام��ا یکی از آن ها مس��یر زندگی و دیدم به سرنوش��ت و 
تقدی��ر را عوض ک��رد... آنچه در زیر می خوانید ش��رح 

همان اتفاق است.
در تاریخ سوم فروردین سال 93 اعالم شد که کودکی 
هفت ساله دچار ایست تنفسی شده و نفس نمی کشد. 
م��ن و هم��کارم آقای ملکی با تمام س��رعت در مس��یر 
کوهس��تان به سمت آدرس موردنظر اعزام شدیم. پس 
از س��ی دقیقه در میانه های کوهستان یک پژوی 206 
سفیدرنگ که حامل کودک بود از کنار ما به سرعت رد 
شد. همکارم از بوی لنت ترمز متوجه شد که پژو قادر به 
ترم��ز نیس��ت و احتم��اال چن��د پی��چ پایین ت��ر متوقف 
می ش��ود؛ بنابراین س��ریع دور زده و پ��ژو را درحالی که 
برای توقف مجبور ش��ده بود به س��نگ های کنار جاده 
بزن��د پیدا کردیم. وقت��ی کودک را معاینه ک��ردم انگار 
س��اعت ها از زم��ان فوت��ش می گذش��ت. پرس��یدم چه 
اتفاقی افتاده و در جواب متوجه ش��دم بچه ابتدا دچار 
س��ردرد شده سپس اس��تفراغ می کند و متعاقب آن از 
هوش رفته و عالئم حیاتی اش قطع می گردد. اسمش 
محمدرضا بود. به بچه نگاه کردم و بااینکه هیچ امیدی 
نداش��تم تصمی��م گرفت��م عملی��ات احی��ا را در وس��ط 

کوهس��تان و بدون اینکه ش��روع به حرک��ت کنیم آغاز 
کن��م. از پ��در بچه ک��ه گوش��ه آمبوالنس کز ک��رده بود 
پرسیدم به بچه که تریاک یا چیز مشابهی نخورانده اید؟ 
که پاسخ خیلی محکم و با اطمینان نه بود. بااین حال با 
توجه به تجربه شغلی ام یک دوز آمپول نالوکسان تزریق 
کردم، بیس��ت دقیق��ه از عملیات cPR ی��ا همان احیا 
گذش��ته ب��ود اما هیچ عالم��ت حیاتی دیده نمی ش��د. 

کام��ال ناامید ش��ده بودم که یک لحظه احس��اس کردم 
قفس��ه سینه حرکت کرد. با مشاهده همین دو حرکت 
تنفس��ی و ب��ا توج��ه ب��ه فاصل��ه ی پنجاه دقیق��ه ای از 
بیمارستان از همکارم خواستم با آخرین توان به سمت 
بیمارس��تان ش��هید انص��اری رودس��ر حرک��ت نماید. 
درحالی که آمبوالنس با آخرین سرعت در حال حرکت 
بود احساس��اتی ش��ده بودم. صلوات می فرستادم و از 

محمدرضا می خواستم که برگردد.
در همی��ن ح��ال پ��در بچ��ه با صدای��ی ل��رزان گفت 
محمدرض��ا در حین بازی ش��ربتی را پیداکرده بود که 
شاید همان شربت را خورده. پرسیدم فکر می کنی که 
چه ش��ربتی بوده؟ جواب سؤال متادون بود... حال آن 
لحظه ی من چیزی بین عصبانیت شدید و آرامش حل 
یک معما بود. سریع 4 عدد آمپول نالوکسان دیگر را در 
یک س��رنگ کش��یده و ش��روع به تزریق کردم. ناگهان 
محمدرضای عزیز با یک استفراغ شدید برای لحظه ای 
به حالت نیمه نشس��ته درآمد و تنفس��ش به باالی 10 
عدد در دقیقه رسید. آنچه را که می دیدم باور نمی کردم 

انگار همه ی این ها در رؤیا اتفاق افتاده بود.
 در بیمارس��تان ش��هید انص��اری رودس��ر وضعی��ت 
محمدرضا پایدار ش��د. در اتاق احیا بیمارس��تان فقط 
اش��ک های خودم یادم می آید. همان روزبه بیمارستان 
17 شهریور رشت اعزام شد و با تالش کارکنان درمانی 
مرکز اطفال رشت پس از 2 روز کامال هوشیار شد بدون 

اینکه دچار هیچ عارضه ای شده باشد.
م��ادرش می گف��ت محمدرضا ش��ب قب��ل از حادثه 
خواب دی��ده بود که پیش خدا رفت��ه... اما من فهمیده 
ب��ودم که اگر خ��دا نخواهد برگ��ی از درخ��ت بر زمین 

نمی افتد.
ای��ن روزها محمدرض��ای عزیز برای خ��ودش مردی 
شده و من هر زمان که در لحظات زندگی ام به مشکلی 
برخورد می کنم این عکس ها را با دقت مرور می کنم. از 
پدر محمدرضا خواستم تا هرسال عکسی جدید برایم 
بفرستد. این روزها زندگی ام شده تماشای قد کشیدن 

محمدرضای عزیز...

چرا آمبوالنس؟
ب��رای ه��ر انس��انی درک لحظ��ه تولد انس��انی دیگر 
زیباس��ت بخصوص وقتی در این لحظه این احساس را 
هم داش��ته باش��د که در جریان این تولد توانسته است 
نقشی داش��ته باشد. برای تکنس��ین های اورژانس هم 
تولد یک نوزاد داخل آمبوالنس ش��ان اتفاقی خوشایند 
اس��ت؛ ام��ا هر تکنس��ینی ب��ا تصور وق��وع زایم��ان در 
آمبوالنس��ش آنچ��ه بیش��تر از همه به س��راغش می آید 
استرس است. اینکه موجود زنده ای در لبه دیوار حیات 
و مرگ ایس��تاده و تنها اوست که می تواند کمکش کند 
ب��دون راهنما و بدون تجربه قبلی، می تواند بیش��ترین 
میزان استرس��ی را که تصور آن از تخیل هرکس خارج 

است به تکنسین های اورژانس تحمیل کند.
زایم��ان از ش��اخص های مه��م بهداش��تی جوامع و 
درصد مرگ ومیر نوزادان و مادران حین زایمان در رتبه 
بهداشت کشورها نقش اساسی دارد. این نشان دهنده 

اهمیت این موضوع در جوامع بهداشتی است.
در ابت��دا م��ا بح��ث را ازاینج��ا آغاز می کنی��م که چه 
چیزی و چه چیزهایی باعث می ش��ود که مادری که 9 
ماه برای س��المتی کودک داخل رحمش تالش کرده 
است در شرایطی او را به دنیا بیاورد که زندگی اش را به 

خطر بیندازد.
اگ��ر جمعیت مادرانی ک��ه در آمبوالنس یا در خانه با 
حمای��ت تکنس��ین اورژان��س کودک خ��ود را ب��ه دنیا 
آورده اند به دودسته شهری و روستایی )دور از زایشگاه 
تخصصی( تقسیم نماییم، می توان عوامل ایجادکننده 

را هم به همین صورت تقسیم کرد.
در ای��ن تقس��یم بندی علت اصل��ی زایم��ان مادران 
ش��هری در منزل و آمبوالنس را می توان فقر دانس��ت. 
خانواده های��ی ک��ه ت��وان مال��ی پرداخ��ت هزینه های 
بس��تری در بیمارس��تان دولت��ی را ه��م ندارن��د. ای��ن 
خانواده ها اکثرا در قس��مت های فقیرنش��ین و حاشیه 
شهرها س��اکن اند در اکثر این موارد همسایگان هم به 
علت محدودیت های مالی از کمک کردن به بانویی که 
لحظات دیگ��ر احتمال زایم��ان دارد س��رباز می زنند. 
حتی بس��یاری از ای��ن خانواده ها با پذی��رش خطرات 
موج��ود تصمیم ب��ه زایم��ان در منزل می گیرن��د اما به 
ناگهان ب��ه علت بی تجربگی و عدم توانایی در مدیریت 
ای��ن اتفاق دس��ت ب��ه دام��ن تکنس��ین های اورژانس 

می شوند.
طبق گفته اکثر تکنس��ین هایی که تجربه زایمان در 
خانه )شهری( را داشته اند، فقر عامل اصلی این اتفاق 
بوده اس��ت ی��ا اینکه خان��واده به دلیل فق��ر مراجعه به 
بیمارستان را به تأخیر انداخته است. در اکثر این موارد 
زمانی آمبوالنس به بالین این مادران رس��یده است که 
پروسه زایمان آغاز و حتی سر نوزاد هم از کانال زایمانی 

عبور کرده است.
ای��ن فق��ر چن��ان مش��هود اس��ت ک��ه در ی��ک مورد 

تکنیسین های قزوین حتی در خانه مادر باردار مشکل 
ن��ور کافی ب��رای حمایت از زایمان داش��ته اند. این یک 
هش��دار اس��ت. باید به دنبال جواب این س��ؤال بود که 
چ��را خانواده ه��ای ایران��ی بای��د از هزین��ه زایم��ان در 
بیمارس��تان دولتی هم هراسناک باشند؟ مطمئنا این 
م��ادران از عه��ده هزینه ه��ای پای��ش رش��د ن��وزاد و 
س��ونوگرافی و غربالگری و خدم��ات این چنینی هم بر 
نخواهند آمد. برای داشتن کودکان سالم و نسل آینده 

سالم، فقر مادران بزرگ ترین تهدید است.
عام��ل دیگر در وق��وع زایمان در منزل ی��ا آمبوالنس 
اش��تباه پزش��ک در تخمین زمان تولد نوزاد است. این 
عل��ت البته ب��ا درصد پایی��ن دومین عام��ل در افزایش 
احتمال زایمان در منزل یا به زبان بهتر تأخیر درحرکت 

برای بستری در بیمارستان است. یکی از کارشناسان 
پرس��تاری ش��اغل در مرکز ارتباط��ات اورژانس قزوین 
دراین باره می گوید: »تماس های بس��یاری با اورژانس 
برقرار می ش��ود ک��ه مادران اذع��ان دارند ک��ه در حال 
حاض��ر فواص��ل دردهای آن ها بس��یار کم ش��ده اما در 
مراجع��ه به پزش��ک به آن ها گفته ش��ده که زم��ان تولد 
نوزادش��ان فرانرس��یده و آن ها به خانه ارجاع شده اند. 
بس��یاری از ای��ن م��وارد به محض رس��یدن ب��ه منزل با 
تش��دید دردها ت��وان راه رفتن ه��م نداش��ته و یا دچار 
پارگی کیسه آب ش��ده اند. مواردی هم بوده که بنده یا 
همکاران کنجکاو شده و با پیگیری متوجه شده ایم این 
مادران به محض رس��یدن به بیمارستان کودک خود را 

به دنیا آورده اند.«

این س��ؤال اینجا مطرح می ش��ود که آیا اطمینان به 
ویزیت و تجربه آن قدر باال هست که بتوان با تکیه  بر آن، 
مادری را که درخواست بستری برای زایمان دارد برای 
چند س��اعت زودت��ر مراجعه ک��ردن )به س��بب ویزیت 
کنن��ده( به خانه بازگرداند وزندگ��ی او و نوزادش را در 

لب پرتگاه قرارداد؟
پروس��ه زایم��ان در اف��راد مختلف بنا به ژنتیک، ش��کل 
لگن، ع��دد گراوی��د و... متنوع و طول مدت آن از ش��روع 
دردها تا پایان زایمان دارای طیف وسیعی- از چند ساعت 
تا چند روز- است. همچنین افراد مختلف در تحمل درد و 
اظهار می��زان درد باهم متفاوت اند و نبای��د این را مالکی 
برای نزدیک بودن زایمان یا داش��تن زمان دانس��ت. باید 
برای این مشکل و این عدم پذیرش تا لحظه آخر راهکاری 

اندیشیده شود.
تصور نگارنده این بود که تعداد زیادی از زایمان های 
در من��زل یا داخ��ل آمبوالنس ب��ه خانواده های افغانی 
مقیم ایران تعلق داش��ته باش��د اما هیچ موردی از تولد 
نوزاد افغانی در این شرایط گزارش نشد. البته می توان 
دلی��ل این امر را ترس از دیپورت به وطن یا مش��کالت 
مالی دانس��ت. صدالبته در افغانس��تان م��ادران هنوز 
درص��د باالی��ی از ن��وزادان خ��ود را در خان��ه ب��ه دنی��ا 
می آوردن��د و زن��ان و دختران آن ها ب��ا زایمان و مامایی 
غریبه نیس��تند و نیازی به همکاری تکنسین اورژانس 
نمی بینند. مگر آنکه زایمان سخت و مشکل ساز شود. 
متأسفانه این کار باعث از دست رفتن برخی از مادران 

مهاجر در خارج از وطنشان می شود.
از دیگر علت ه��ای مراجعه دیر به بیمارس��تان که به 
تول��د در منزل یا آمبوالنس منجر می ش��ود مش��کالت 
روحی-روان��ی ی��ا اعتی��اد م��ادران اس��ت. البت��ه ای��ن 
مش��کالت اکثرًا ب��ا فق��ر هم نش��ین و غیرقابل تفکیک 
است. این مادران نیز زایمان در منزل را به بیمارستان 
ترجیح می دهند یا نسبت به شروع دردها و انقباضات 
بی توجه اند. مثال فاحش این مورد در ش��هر کرمانشاه 
اتفاق افت��اد و یک مادر بی توجه به پارگی کیس��ه آب و 
خونری��زی در خیابان به پیاده روی می پرداخته اس��ت. 
مردم با مشاهده این شرایط به اورژانس خبر این حادثه 
را داده اند و در زمان رس��یدن تکنیس��ین مادر در حال 

زایمان در مرکز یکی از میدان های شهر بوده است.
تجربه ش��خصی خود نگارنده موردی است که در آن 
م��ادر معت��ادی ب��ه همین عل��ت در منزل )زاغ��ه ای در 
کارگاه بلوک زنی( زایمان کرده بود و تنها علت تماس با 
اورژانس عدم خروج جفت بعد از گذشتن دو ساعت از 

تولد نوزاد بود.
فقر مادران نه تنها پروسه زایمان را به لبه پرتگاه مرگ 
نوزادان تبدیل می کند بلکه در مشکالت دیگر نوزادان 
و نس��ل آین��ده اع��م ازفقرغذای��ی، مش��کالت روحی و 
روانی، رش��د ناقص و هوش کم هم س��هیم اس��ت. فقر 
عام��ل اصل��ی ع��دم آگاه��ی )مراجعه جه��ت دریافت 
آموزش( مادران نیز به شمار می رود و باید برای داشتن 
نس��ل آینده س��الم و با کمترین مش��کل ب��رای این فقر 

فکری توسط مسئوالن بشود.
در پایان خواهشمند است با ارسال تجربیات خود در 

این زمینه دیگران را هم در این تجربیات سهیم کنید.

خاطرات
محمد حسین پور |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

کارشناس فوریت های پزشکی اورژانس گیالن

یادداشت تحلیلی
احسان قلیچ خانی ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

کارشناس فوریت های پزشکی - اورژانس قزوین

اگر خدا نخواهد...
خاطره ای شیرین در احیای موفق یک کودک

متولد ستاره حیات
تحلیلی بر علل اجتماعی وقوع زایمان های بی شمار در آمبوالنس های 115
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به گزارش روابط عمومی اورژانس اس��تان گیالن، س��اعت8:16 یکشنبه مورخ18 بهمن ماه طی تماسی از منزل مسکونی در رودسر با اتاق فرمان اعالم شد که 
خانم بارداری در حال زایمان اس��ت و س��ریعًا یک آمبوالنس اعزام ش��د. بر اساس این گزارش مراحل زایمان مادر باردار که 8 ماهه باردار بود به سرعت پیش رفته 
بود و نوزاد به دنیا آمده بود. بنابراین تکنس��ین های فوریت های پزش��کی سریعا وارد عمل ش��دند و با انجام اقدامات حمایتی نوزاد پسر را پس از دریافت خدمات 
درمانی اولیه از قبیل ساکشن کردن ترشحات داخل دهان، گرم کردن و اکسیژن درمانی به همراه مادر 24 ساله که اولین تجربه زایمان را داشت، به بیمارستان 

شهید انصاری رودسر منتقل کردند.
 یعقوب مهدی زاده و عباس کوچکی پور کارکنان حاضر در این مأموریت موفقیت آمیز بودند.

بنا به گزارش ارسال شده از پایگاه اورژانس رودسر و پیگیری مسئول پایگاه وضعیت مادر و نوزاد رضایت بخش بوده است.

اورژانسی بر فراز لندن

س��رویس آمبوالنس هوایی لندن به 
عن��وان یکی از کارآمدتری��ن اورژانس 
های هوایی جهان بوده که براس��اس 
آمار رس��می ارائه ش��ده در وب سایت 
ای��ن گ��روه در چهارماه��ه اول س��ال  
ب��ا انج��ام  2014 می��الدی توانس��ته 
خ��ود  ش��بانه روزی  ماموریت ه��ای 
نزدی��ک ب��ه 33ه��زار زندگ��ی، جانی 

دوباره بخشد.
این آمار و ارقام نشانگر این است که 
اورژان��س هوای��ی لن��دن ب��ا توج��ه به 
ماموریت ه��ای گوناگون��ی ک��ه انج��ام 
داده  توانس��ته نه تنه��ا در زمینه انجام 
ماموریت ه��ای خ��ود کام��ال دقی��ق و 
حساب ش��ده عمل کند بلکه در زمینه 
فرهنگ سازی و همچنین جلب توجه 
مسئوالن به خود نیز توانا ظاهر شود. 
ای��ن درحالی اس��ت که مدی��ران این 
افزای��ش  ب��ر  هم��واره  مجموع��ه 
هزینه های امدادرس��انی و استفاده از 
کمک های مردمی تاکید داش��ته اند و 
برای جذب آنها برنامه های مدونی در 

اختیار دارند.
یکی از این برنامه ه��ا را می توان در 
ورزش��ی،  جش��نواره های  برگ��زاری 
فرهنگی و هنری یافت که هرکدام بنا 
به ضروریتی هر س��اله برگ��زار و مورد 
گراه��ام  می گیرن��د.  ق��رار  اس��تفاده 
هاکین��گ، مدی��ر اجرای��ی آمبوالنس 
هوایی لندن در ای��ن زمینه می گوید: 
ب��ا توجه ب��ه اینکه هر س��اله ب��ر تعداد 
ماموریت های ما افزوده می ش��ود الزم 
و همچنی��ن  افزای��ش تجهی��زات  ب��ه 
انتظ��ار  از  دور  متخص��ص  نیروه��ای 
نیس��ت و باید ب��رای آنه��ا برنامه ریزی 
کرد که الزمه این کار نه تنها به دس��ت 
آوردن مناب��ع مال��ی بلک��ه جل��ب نظر 
فراهم ک��ردن  ب��رای  مس��ئوالن 
زمینه ه��ای الزم در ای��ن می��ان ب��وده 

است.
ای��ن مق��ام مس��ئول در آمبوالن��س 
برگ��زاری  می گوی��د:  لن��دن  هوای��ی 
مراس��م ورزش��ی می تواند به فرهنگ 
سالمتی در میان مردم غنای بیشتری 
بخش��یده و در عی��ن حال ب��ه اهمیت 
مس��ئوالن  ب��ه  جامع��ه  در  س��المتی 
گوش��زد کند، این درحالی اس��ت که 
می توانیم از مراس��م و جش��نواره های 
فرهنگی نیز برای آگاهی بخشیدن به 
اهمی��ت حض��ور اینگون��ه ارگان ها در 
جامعه به کودکان و خانواده هایش��ان 
اشاره کنیم درحالی که جشنواره های 
هنری با توجه به عالقه ای که مردم به 
هنرمن��دان دارن��د برای دس��تیابی به 
مناب��ع مالی به کار گرفته می ش��وند تا 
م��ردم با ن��ذورات خ��ود م��ا را در این 

زمینه یاری کنند.
مراس��م  آخری��ن  ب��ه  پای��ان  در  وی 
فرهنگی این سازمان اشاره می کند و 
می گوید: به عنوان مثال امسال قصد 
داری��م دو فرون��د آمبوالن��س م��درن و 
جدید به ناوگان خ��ود بیفزایم و برای 
همی��ن موض��وع برنام��ه ای ب��ا عنوان 
دومی��ن پرن��ده را ت��دارک دیده ای��م. 
به ط��ور کلی در این برنامه قرار اس��ت  
ش��ش میلیون پوند پول پروژه را تهیه 
کنیم که تاکنون توانس��ته ایم به نیمی 

از آن دست یابیم.

در ای��ن ش��ماره س��اختار و فرآیندهای مه��م اورژانس 
کشور انگلیس را مورد بررسی قرار می دهیم. در سیستم 
آنگلو- آمریکن تأکید بر انتقال سریع و خدمات کمتر در 
بخش پیش بیمارس��تانی است و معموال تأکید بیشتر بر 
روی استفاده از آمبوالنس زمینی به جای امداد هوایی و 

ساحلی است.
در بریتانیا در هرسال تقریبا 5 درصد جمعیت کشور از 
خدمات آمبوالنس استفاده می کنند. همچنین تنها 10 
درص��د کل ب��ارکاری خدم��ات آمبوالن��س مرب��وط ب��ه 
تماس های اورژانس است. در سیستم پیش بیمارستانی 
انگلس��تان ب��ا توجه ب��ه وخامت ح��ال و ش��دت بیماری 
س��اختارهای متعددی برای رسیدگی به بیماران وجود 
دارد و مراقبت های فوریت های پزشکی به چندین روش 

قابل دسترس می باشد. این روش ها شامل:
1-به طور مستقیم توسط خدمات سالمت عمومی: از 
س��ال 2001 ش��روع ب��ه کارکرد و ب��ا تلفن و ی��ا اینترنت 
اطالع��ات را در اختیار افراد ق��رار می دهد. توصیه های 
مهم س��المت توسط پرس��تاران باس��ابقه ارائه می شود. 
اکثریت افراد نیاز به توصیه های س��اده برای مراقبت از 
خودش��ان دارند، اما می توان تماس های این مراکز را به 
مراقبت ه��ای اولیه و ی��ا خدمات آمبوالن��س ارجاع داد. 
همچنی��ن خدمات آمبوالنس برخ��ی از تماس های غیر 

اورژانسی را به این مراکز ارجاع می دهد.
 2-مراقبت های اولیه: همان برنامه پزش��ک خانواده 
اس��ت که تنها بیماران ثبت نام شده را تحت پوشش قرار 
می ده��د و بیم��اران توس��ط پزش��ک مربوط��ه ویزی��ت 

می شوند.
 3-مراکز آسیب های خفیف: در نواحی که دسترسی 
به اورژانس بیمارس��تانی مجهز مش��کل اس��ت، معموال 
مراقب��ت توس��ط پارامدیک ه��ا و یا پرس��تاران اورژانس 
انج��ام می ش��ود. اغل��ب بیماران��ی ک��ه نمی خواهند در 
اورژانس ها معطل شوند و به ویزیت پزشک نیاز ندارند به 

این مراکز مراجعه می کنند.
 4-خدمات آمبوالنس: خدمات فوریت های پزشکی و 
اورژانس بیمارس��تانی معموال رایگان است )حتی برای 
مهاجرین و توریس��ت ها(. خدمات سالمت ملی مسئول 
خدمات آمبوالنس اس��ت. ش��ماره تماس با فوریت های 
پزشکی 112 و یا 999 است. حدود 38 مرکز آمبوالنس 
خدمات س��المت مل��ی به تماس ه��ای اورژانس پاس��خ 

می دهند.
اعزام آمبوالنس و موتورالنس

آمبوالنس ه��ای زمین��ی به دو ص��ورت آمبوالنس های 
معمولی و موتورالنس هس��تند. بسیاری از آمبوالنس ها 
دولتی بوده اما آمبوالنس های خصوصی و داوطلبانه نیز 
حض��ور دارن��د. ای��ن آمبوالنس ه��ا ب��ا دول��ت ق��رارداد 
می بندن��د. کارکنان آمبوالنس معم��وال یک پارامدیک و 
یک تکنسین می باش��د. کارکنان موتورالنس هم شامل 
یک پارامدیک و یا یک تکنس��ین است. بعد از مشخص 
ش��دن محل بیمار آمبوالنس اعزام می ش��ود. اطالعات 
بیش��تر در م��ورد بیم��ار از طری��ق رادی��و و ی��ا به صورت 
الکترونیکی ارس��ال می گردد. همچنین امکان ارس��ال 
اطالعات بالینی بیمار توسط بی سیم، پایانه داده همراه 
آمبوالنس و یا تلفن موبایل به بیمارستان نیز وجود دارد. 
پایان��ه داده هم��راه موج��ود در آمبوالن��س، به ص��ورت 
خ��ودکار زمان های مأموریت را ثبت می کند و بی س��یم 

برای انتقال پیام های ضروری آزاد می ماند.
ن��وع آمبوالن��س اعزامی توس��ط افس��ر ات��اق کنترل 
آمبوالن��س ک��ه دارای س��ابقه و تجرب��ه بالین��ی اس��ت، 
مشخص می گردد. در ترافیک های سنگین و مسیرهای 
شلوغ معموال ابتدا موتورالنس اعزام و سپس در صورت 
نیاز آمبوالنس برای انتقال بیمار به محل اعزام می شود. 
در نواح��ی روس��تایی ک��ه مس��یر طوالن��ی اس��ت نی��ز 

موتورالنس اعزام می شود.
همچنین First Responder نقطه قوت دیگری برای 
اورژانس انگلیس است. این افراد با سیستم فوریت های 
پزش��کی قرارداد دارند و ممکن اس��ت یک پزش��ک و یا 
پلی��س و ی��ا آتش نش��ان باش��ند و در ص��ورت حضور در 
نزدیکی بیم��ار به محل اعزام می گردن��د. در تصادفات 
پیچی��ده )تصادف��ات ج��اده ای و اتوب��ان( ی��ک افس��ر 
آمبوالنس نیز برای مدیریت صحنه به محل حادثه اعزام 

می شود.
آمبوالنس هوایی

آمبوالنس ه��ای هوای��ی )به ج��ز خدم��ات آمبوالن��س 
اس��کاتلند( خصوصی می باش��د. در مقایس��ه با کش��ور 
آمری��کا تعداد ام��داد هوایی کش��ور انگلی��س محدودتر 
اس��ت. در اورژان��س هوایی لندن یک پزش��ک )رزیدنت 
ارش��د و یا متخصص بیهوشی و یا پزش��ک اورژانس( که 
آموزش ه��ای مدیری��ت صحن��ه و مراقبت ه��ای پی��ش 

بیمارستانی را دیده است حضور دارد.

اولویت بندی و زمان های پاسخ
م��ورد مه��م دیگ��ر ک��ه در بس��یاری از اورژانس ه��ای 
پیش��رفته اهمیت به س��زایی دارد بحث اولویت بندی یا 
تریاژ بیماران اورژانسی است. اولویت بندی باعث پاسخ 
س��ریع و به موقع ب��ه بدحال ترین فرد می ش��ود. بیماران 
تماس گیرنده با مرکز ارتباطات فوریت های پزشکی )بعد 
از کس��ب اطالعات اولیه از شرایط بیمار( به شش طبقه 
تقس��یم می ش��وند. به علت کمب��ود وقت در زم��ان تریاژ 
تلفنی، معموال از نرم افزارهای اولویت بندی AMDPS و 
ی��ا nHS Pathway کمک گرفته می ش��ود. تماس های 
طبقه A بیماران با شرایط تهدیدکننده حیات هستند. 
بیماران طبقه B وضعیتش��ان بدحال و جدی است، اما 
در شرایط تهدیدکننده فوری حیات نیستند. بیماران با 
اولوی��ت پایی��ن می توانن��د زم��ان بیش��تری را منتظ��ر 
آمبوالنس بمانند و یا خودش��ان به مرکز درمانی مراجعه 
نمایند. دولت انگلیس اس��تانداردی را مش��خص کرده 
است که 75 درصد تماس های با اولویت طبقه A باید در 
عرض 8 دقیقه پاس��خ داده ش��وند. همچنین 95 درصد 
تماس ه��ای با اولوی��ت طبقه B در ع��رض 14 دقیقه در 
مناطق شهری و 19 دقیقه در مناطق روستایی بایستی 

پاسخ داده شوند.
کارکنان فوریت های پزشکی

اکثریت کارکنان اورژانس پیش بیمارس��تانی ش��امل 
چهار گروه زیر هس��تند:1-پارامدیک متخصص: مانند 
پارامدی��ک مراقبت ویژه ک��ه مهارت هایی مانند تجویز و 
اج��رای برخ��ی داروه��ا رادارن��د و معم��وال در اورژانس 

هوایی و یا انتقال بین بیمارستانی مشغول هستند.

 2- پارامدی��ک: معموال ازلحاظ کاری فردی مس��تقل 
است و توانایی هایی مانند رگ گیری و مراقبت های راه 
هوایی پیش��رفته را دارد. این افراد در س��ال 2014 بین 
28000-21500 ی��ورو )ب��ا توج��ه ب��ه س��ابقه( حق��وق 
می گرفتن��د. س��اعات کاری هفت��ه به ص��ورت تمام وقت 
37.5 ساعت می باشد. تعداد روزهای مرخصی )به جز 
تعطیالت عمومی( 33-27 روز )با توجه به سابقه کاری( 
است. مهارت های بالینی پارامدیک شامل: انتوباسیون 

تراش��ه، توراکوس��نتز با نیدل، کریکوتیروتومی با نیدل، 
مس��کن وری��دی، برق��راری راه وری��دی، دادن داروه��ا 
به ص��ورت خوراکی، عضالن��ی و وریدی و ...می باش��د. 
اجازه تجویز داروهای زیادی مانند گلوکاگون و الزیکس 

را نیز دارد.
3- تکنس��ین فوریت ه��ای پزش��کی: تکنس��ین ها به 
پارامدی��ک کم��ک می کنند و ی��ا به صورت مس��تقل کار 
می کنن��د. تعری��ف واح��دی در مورد تکنس��ین ها وجود 
ندارد چراکه بین تکنس��ین های سیستم سالمت ملی و 
بخش خصوصی تفاوت وجود دارد. مهارت های احیای 
تکنسین آمبوالنس شامل: حمایت حیاتی پایه، اجرای 
اکس��یژن درمان��ی، مدیری��ت راه ه��ای هوای��ی بین��ی و 
دهان��ی، تهویه با آمبوبگ، راه هوایی ماس��ک الرنژیال و 
دفیبرالس��یون دس��تی و نیمه خ��ودکار و برخ��ی داروها 
مانن��د آدرنالی��ن و گلوکاگ��ون می باش��د. مهارت ه��ای 
تکنسین پایه نیز ش��امل احیای پایه، کنترل خونریزی و 
مراقبت زخم، مدیریت شکستگی، مراقبت آسیب های 
س��تون فقرات و فن های بی حرکت س��ازی، بی دردی با 
استنشاق گاز اتونوکس، مدیریت اورژانس های تنفسی، 
آگاهی کامل از مقادیر پایه فیزیولوژیک، اجرای داروهای 
درمانی، گرفتن نوار قلب 12 لیدی و کمک به پارامدیک 

در انجام مراقبت های پیشرفته پزشکی است.
4- دس��تیاران مراقبت ه��ای اورژان��س: نمی توانن��د 
به ص��ورت مس��تقل کار کنن��د و بای��د ب��ا پارامدی��ک و با 
تکنس��ین باش��ند. ام��وری مانن��د رانندگی و ی��ا مهارت 
کمک ه��ای اولی��ه را ب��ر عهده دارن��د و مانند تکنس��ین 

تفاوت های زیادی در سطح آموزش دارند.

آمـــــــــــوزش
برنامه های آموزشی یکس��انی برای تکنسین ها وجود 
ن��دارد. محت��وای آموزش��ی برنامه ه��ا توس��ط موسس��ه 
س��المت و توسعه مراقبت فراهم می ش��ود؛ اما در عمل 
اس��تانداردهای کمیت��ه آمبوالنس کالج س��لطنتی اجرا 
می شود. یک فرد دانش��جوی فوریت های پزشکی ابتدا 
بعد از گذراندن دوره یک ساله تحت نظارت یک تکنسین 
باتجرب��ه و قبول��ی در امتحان رس��می موسس��ه توس��عه 

مراقبت مدرک تکنس��ین آمبوالنس را کس��ب می کند. 
سپس بایستی یک سال تجربه در فیلد را داشته باشند تا 
کنن��د.  پی��دا  را  پارامدی��ک  دوره  در  ش��رکت  اج��ازه 
دانش��جویان دوره پارامدی��ک، دوره ه��ای آناتومی��ک و 
فیزیولوژیک، تروم��ا، اورژانس های قلبی، اورژانس های 
اطف��ال، حمای��ت قلب��ی پیش��رفته و ... را می گذرانند. 
همچنی��ن قبل از کس��ب مدرک نیاز به 6 م��اه کارورزی 
دارن��د. در دوره کارورزی ی��ک پارامدی��ک مهارت ه��ای 
مهم��ی مانند انتوباس��یون )25 م��ورد(، رگ گیری )25 

مورد(، تروما و... را تمرین می کند.
 Emergency Care( کارورز مراقبت های اورژانس

)Practitioner
در انگلی��س، معم��وال 50 درصد بیمارانی که توس��ط 
اورژانس به بیمارس��تان منتقل می ش��وند ب��دون درمان 
مه��م و یا ارجاع به س��طح باالتر مرخص می ش��وند. این 
برنام��ه ب��رای افزایش درص��د بیمارانی اس��ت که بدون 
مراجعه به اورژانس بیمارس��تانی درمان می ش��وند. این 
برنامه برای کاه��ش موارد انتقال غیرض��روری بیمار به 
اورژان��س بیمارس��تان به کاربرده می ش��ود. معموال یک 
پارامدیک باتجربه و سابقه باال در کلینیک های مراقبت 
اولیه سالمت و یا کلینیک آسیب های خفیف با استقالل 

باال به بیماران خدمت رسانی می کند.
کنترل کیفیت

برای کنترل کیفیت فوریت های پزشکی در انگلیس از 
شاخص های متعددی استفاده می شود. شاخص هایی 
مانن��د رضای��ت بیم��ار از خدم��ات ارائه ش��ده، درص��د 
بیماران��ی ک��ه از حمل��ه قلب��ی نجات یافته ان��د، درص��د 
بیماران��ی که cPR موفق داش��ته اند )برگش��ت گردش 
خون خودبه خودی و یا خروج بیمار از بیمارستان با پای 
خودش(، بررس��ی پیامد بیماران س��کته مغزی، نسبت 
تماس هایی که فقط مش��اوره پزشکی دریافت کرده اند، 
تع��داد بیماران��ی ک��ه در محل درم��ان ش��ده اند، تعداد 
بیماران��ی ک��ه به بیمارس��تان منتق��ل نش��ده و مجدد با 
بیمارستان تماس گرفته اند، تعداد بیماران اورژانسی که 
زم��ان  نگرفته ان��د،  تم��اس  پزش��کی  فوریت ه��ای  ب��ا 
پاس��خ گویی به تماس ه��ا، فاصله زمانی تم��اس تا اعزام 

آمبوالنس و زمان رسیدن آمبوالنس.
مراکز خدمات فوریت های پزشکی در مناطق شلوغ

در فروش��گاه های ش��لوغ، ایس��تگاه راه آهن و ... این 
مراکز ایجادش��ده است و معموال یک پرستار در آنجا کار 
می کن��د. مواردی مانند درمان آس��یب ها و بیماری های 
خفی��ف، ارزیاب��ی، مش��اوره، اطالع��ات س��اعت ویزیت 
پزش��کان، مطب ه��ای دندان پزش��کی، داروخانه ه��ای 

محلی و دیگر اطالعات الزم ارائه می شود.
ساختارها و تجربه های جالب توجه

در برخ��ی مناطق پزش��کان داوطلب ب��رای تصادفات 
جاده ای به محل اعزام می ش��وند. این پزشکان آموزش 
مراقبت های پی��ش بیمارس��تانی را دیده اند. چند هزار 
پزشک در سراسر انگلیس در این برنامه ها کار می کنند.

یک تجربه دیگر هم وجود دارد و آن امکان اعزام گروه 
پزش��کی سیار از نزدیک ترین بیمارستان به محل حادثه 
است. البته تجربه پیش بیمارستانی این گروه ها محدود 
است. ترکیب گروه هم متغیر و شامل پزشک اورژانس، 
پرس��تار، بیهوش��ی و ج��راح اس��ت. البته ای��ن گروه ها 

به ندرت اعزام می شوند.
هشدار و اطالع رسانی به اورژانس بیمارستانی

ارتب��اط مؤث��ر بی��ن اورژان��س پی��ش بیمارس��تانی و 
بیمارس��تانی اهمیت بس��یار زی��ادی در بهبود کیفیت و 
و  بیم��اران بدح��ال  بیم��اران دارد. در  ادام��ه درم��ان 
آسیب دیده شدید که نیاز به آمادگی و حضور گروه هایی 
مانند گ��روه احیا، گ��روه تروما و یا گروه س��کته قلبی و 
مغ��زی در اورژانس بیمارس��تان اس��ت قبل از رس��یدن 
بیم��ار از طری��ق مرکز دیس��پچ و ی��ا خ��ود آمبوالنس به 
اورژانس بیمارس��تان مقصد اطالع رسانی می شود. در 
بیماران با درد قفسه صدری نوار قلب 12 لیدی بیمار از 
آمبوالن��س به اورژانس بیمارس��تان ارس��ال می ش��ود تا 

زمان شروع ترومبولیتیک به بیمار کاهش یابد.
انتقال به نزدیک ترین بیمارستان

معم��وال سیاس��ت کل��ی کش��ور انتق��ال بیم��اران به 
نزدیک تری��ن اورژانس بیمارس��تانی )علی رغم امکانات 
کم موجود( می باش��د و در صورت نیاز بیماران بدحال و 
یا آسیب دیده به مراقبت های تخصصی تر، این بیماران 

�����������������������������������������������������������������������به مراکز مجهزتر مجدد اعزام می شوند.
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ننه جان و اورژانس!
خاطره: این نامه رو دکتر فقط بخونه 
) حاال نیاز هم نیس��ت ب��ا ریتم بخونید، 
واس��ه  ه��م  همت��ون  ص��دا  ماش��اءا... 
خوانندگی خوب��ه( جناب دکتر صابری 
نیا قبل از آنکه نام��ه ننه جان را برایتان 
بنویس��م یک درخواست از ش��ما دارم. 
قطع��ًا در جاده ه��ا به نیروه��ای متبحر 
در  ت��ا  اس��ت  نی��از  بیش��تر  اورژان��س 
همس��ایگی ننه جان! لذا ای��ن پایگاه را 
به جایی دیگر منتقل کنید یا حداقل از 
کارکن��ان تازه کار که زیاد هم دس��ت به 
احیاشان خوب نیس��ت استفاده کنید! 
ننه ج��ان بالغ بر 130 س��ال سایه ش��ان 
مس��تدام اس��ت حاال کمی هم ویتامین 
D ب��ه م��ا برس��د که دچ��ار راشیتیس��م 

نش��ویم طوری نمی ش��ود!
ننه جان: »س��ام نن��ه  صابر، خوبی؟ 
اگر از حال من می پرس��ی خداروش��کر 
به لطف آرش و محسن خوبم. این دو تا 
تکنس��ین خوب چهار پنج باری میش��ه 
که منو از چنگ عزرائیل بیرون آوردن! 
ش��نیدم ش��ما رئیس این بچه ها هستی 
چن��د ماهی میش��ه که من این  دو پس��ر 
خ��وب رو می شناس��م و چ��ون خیلی به 
م��ن لطف داش��تن قبل س��ال جدیدی 
دلش��ون گرفت��ه ب��ود گفت��م به ش��ما یه 
نام��ه ای بنویس��م. ق��رض از مزاحم��ت 
اینک��ه این بچه ها ک��ه خیلی دکترن اما 
اس��تخدام نیستن و هی میگن ننه جان 
دعا کن سازمان بش��یم کارمون درست 
بش��ه. واال دوره ما که هر کی س��ازمانی 
می ش��د تردش میکردن. اما االن همه 
چی فرق کرده اگه آشنا داری این دو تا 
رو بب��ر ت��وی یه س��ازمانی چی��زی. من 
خودم گیس س��فیدمو گ��رو می زارم که 
بهت��ر از ای��ن دوتا پی��دا نمی کنی. فقط 
سازمانش��ون بی زحم��ت نزدی��ک خونه 
من باشه! ها ننه دستت درد نکنه. مثل 
اینک��ه چندماه��ه ب��ه این��ا کاران��ه ه��م 
ندادن. اینا با همی��ن کارانه گیر کردن 
ب��ه خط فقر؛ اگ��ه کارانه ش��ون رو قطع 
کنی که مس��تقیم می��رن توی چاه فقر! 
خ��دارو خوش نمی��اد )میگم نن��ه صابر 
یارانه مو قطع کردن! اگه میشه منم ببر 
زیر پوشش این کارانه اورژانس! خیر از 

جوونیت ببینی ایش��اال( 
یه چی��زی هم توی دل خ��ودم مونده 
بگم، آخه این چه آمبوالنس هایی هس 
ک��ه داری��ن؟! من خ��ودم ه��ر وقت دلم 
برای بیمارس��تان تنگ میشه! یه دوری 
ب��ا ای��ن بچه ه��ا می زن��م خود ب��ه خود 
از همی��ن  بیمارس��تانی میش��م. خ��ب 
جدیدا ک��ه میگن خریدی��ن یکیش هم 

بدی��ن ب��ه ای��ن دوت��ا. 
راس��تی این انژیوکت��ه... انژیوپیرهنه 
چیه؟ برای پایگاه کن��ار خونه ما از این 
م��ا هم��ه  بفرس��ت. محل��ه  رن��گا  آب��ی 
قدیمین، س��ن و س��الی ازشون گذشته 
یه ک��م به م��ا رح��م کنین. عی��دی این 
بچه ه��ا ه��م فرام��وش نکنید ک��ه واقعا 
دستش��ون شفاس��ت. در آخ��ر ه��م این 
امین نوه من کلی دارو بلده بسازه. اگه 
نگ��ران  تحری��م ش��د  مملک��ت  دوب��اره 
نباش��ین امی��ن فیش��ر هس��ت، ایش��اال 

اجرت��ون ب��ا خ��دا.«
خاط��ره: آق��ای دکت��ر اگ��ر س��همیه 
اس��تخدام داش��تید م��ن پیش��نهاد می 
کن��م ک��ه ننه ج��ان را به عنوان س��مبل 
امی��د ب��ه زندگ��ی و نم��اد پای��داری در 
عصری که جوان ها هم پیرند استخدام 
کنید! خرج زی��ادی هم ندارد فقط یک 
باش��د  دس��تتان  دم  مقطع��ر  آب  انب��ار 
کفایت می کند. اصا ننه جان می تواند 
در  اورژان��س  موفقی��ت  نش��انه 
خدمات رسانی به مردم باشد من خودم 
ه��م ب��ه ش��خصه مصائ��ب اورژانس در 
را  ج��ان  نن��ه  ب��ه  رس��انی  خدم��ات 
می نویس��م! البت��ه اگر عزرائی��ل تا اون 
موق��ع ب��ه جای نن��ه جان به س��راغ من 

نیای��د!

مرور خاط��رات یعنی ورق زدن دیروز. 
یعن��ی  اورژانس��ی ها،  دی��روز  زدن  ورق 
هن��وز نبض زندگی می زن��د... هنوز هم 
هستند کسانی که ساز زندگی شان را با 
ص��دای نب��ض ه��م نوع��ان خ��ود کوک 
می کنن��د و ص��دای ضرب��ان قل��ب دیگر 
انسان ها تنها موسیقی متن زندگی شان 
اس��ت... بخوانیم بخشی از این دیروز را 

که خالی از لطف نیس��ت.

س��قوط پایان زندگی نبود...
حبی��ب  از  ای  خاط��ره  اس��اس  ب��ر 

حس��ینقلی زاده- تبریز

آفتاب سوزان ظهر تابستان سال 85، 
دقی��ق نمی دانم ک��دام روز از تابس��تان 
ب��ود، فقط آفتاب س��وزان نی��م روزش را 
خ��وب به خاط��ر دارم. س��اعت حدود 4 
بعدازظهر بود و تازه می خواس��تیم ناهار 
بخوریم. پودر آویشن را برای دوغ سفره 
ناه��ار اضافه می کردم که از مرکز پیام با 
ارتب��اط برق��رار ش��د:  پای��گاه  بی س��یم 
»سقوط پس��ربچه 13 ساله در ارتفاعات 
دند«. دیگر فرصت چش��یدن غذا را هم 
نداش��تیم. هم��راه هم��کارم اس��ماعیل 
نوروزی عازم جاده ونیار ش��دیم. مس��یر 
صعب العبور بود. از دیس��پچ اعام کرده 
بودن��د که بیمار ترومایی ما دچار کاهش 

هوش��یاری اس��ت.
بع��د از حدود یک س��اعت پی��اده روی 
هم��راه ب��ا حم��ل تجهی��زات، ب��ه باالی 
شیب دوم که رسیدیم دو کوهنورد را که 
یک��ی از آن ها مس��تأصل و در حال گریه 
بود دیدیم. در صحبت های اولیه متوجه 
ش��دیم فرد مس��تأصل دایی پسربچه ای 
اس��ت که سقوط کرده اس��ت. آن مرد با 
دی��دن من و هم��کارم در زی��ر آن آفتاب 
س��وزان تابس��تان، قوت قل��ب گرفت. با 
همان حال��ت درماندگی اش اصرار کرد 
تا بخش��ی از تجهیزات ما را حمل کند و 
گریه کنان پابه پای ما به س��مت صخره ها 
حرک��ت ک��رد. 5 کیلومتر پی��اده روی در 
زمینی مسطح با شیبی مایم، همراه با 
خس��تگی ش��یب تند اولی��ه و تجهیزات 
ام��دادی، رم��ق را از پاهای م��ان گرفته 
و  می دویدی��م  گاه��ی  بااین ح��ال  ب��ود. 
گاهی پیاده جلو می رفتیم. حدود یک و 
پائی��ن  ت��ا  کش��ید  ط��ول  س��اعت  نی��م 
صخره ها رس��یدیم و پس از مدتی باالی 
س��ر مصدوم بودیم. به دنب��ال افتادن از 
صخره صدمات در ناحیه س��ر و دست وپا 
و سینه محرز بود. تنفس و ضربان قلبی 
منظم داشت اما آنچه نگران کننده بود، 
کاهش هوش��یاری و آثار صدمات مغزی 
بود. زمان از دست مان رفته بود. کنترل 
وض��ع عمومی مص��دوم هم��راه با حمل 
مصدوم، آن هم بااحتیاط کامل، سرعت 
پیاده روی گ��روه را کم کرده بود. هوا رو 
ب��ه تاریکی می رفت که ن��اگاه نور پاترول 
یکی از اهالی روس��تا در ارتفاعات دند، 
آب س��ردی ب��ر آت��ش دل ه��ای اعضای 
گروه بود. همگی سوار شدیم. در همان 
نی��ز  ام��دادی  نیروه��ای  دیگ��ر  زم��ان، 
رس��یدند! ب��ا هم��ان پات��رول به س��مت 
دامن��ه ک��وه رفتی��م و بقی��ه مس��یر را ب��ا 
آمبوالنس پایگاه به س��مت بیمارس��تان 

حرک��ت کردی��م.
تش��خیص مان درس��ت ب��ود و مصدوم 
دچار خونریزی مغزی ش��ده بود و بعد از 
ط��ی دوره درمان مرخص ش��د. ماقات 
هرگ��ز  را  پس��ربچه  آن  ب��ا  بعدی م��ان 
فراموش نمی کن��م. لبخند پرمهر و از ته 
دل او هنوز در ذهنم نقش بس��ته است. 
لبخن��د و ضرب آهن��گ قلب��ش ب��رای ما 
ب��ود.  دیگ��ری  چی��ز  ه��ر  از  ش��یرین تر 
لبخندی که تلخی خستگی و پیاده روی 
6 س��اعته زیر نور آفتاب سوزان تابستان 
را برای م��ان ش��یرین تر از ه��ر ش��یرینی 

می ک��رد.

t سام خدمت وزیر محترم. این جانب امید اله مرادی 

کارمند اورژانس شاغل در بخش خصوصی استان زنجان 
هس��تم. البت��ه حق��وق م��ا به ص��ورت کارگری محاس��به 
می ش��ود ک��ه نس��بت به بخ��ش دولت��ی نصف حق��وق را 
دریافت می کنیم. حتی کارانه به ما تعلق نمی گیرد. وزیر 
محت��رم آیا اورژانس واقعا باید خصوصی باش��د؟ تا عاوه 
بر فش��ار روانی کار، فش��ار روانی نس��بت به ع��دم امنیت 
شغلی و حقوق پایین نیز داشته باشیم؟ لطفا شما فکری 
به ح��ال ما بکنی��د. امیدمان بع��د از خدا به شماس��ت با 

تشکر
��������������������������������������������������������������������������

t ب��ا س��ام خدم��ت وزیر محت��رم بهداش��ت. در هفته 
در  حص��ار  ج��اده ای  اورژان��س  )ش��هریورماه(  دول��ت 
شهرس��تان دیلم از اس��تان بوشهر افتتاح ش��ده است. از 
تمام کمبودها که بگذریم نداشتن تلفن و بی سیم معضل 
بزرگ��ی برای ماس��ت؛ و مأموریت ها از طری��ق تلفن های 
همراهمان به ما اطاع داده می شود و این باعث می شود 
ک��ه دچار مش��کات زی��ادی در خدمت رس��انی ب��ه مردم 
ش��ویم. علت این مش��کل لج و لجباری ش��ورای روس��تا، 
مخابرات و شبکه بهداشت می باشد. نیاز اولیه و اساسی 
یک پایگاه اورژانس، تلفن و بی س��یم اس��ت. این کمبود 
عم��ا بازی باجان مردم اس��ت. خواهش��مندیم بررس��ی 

فرمایید. با تشکر
��������������������������������������������������������������������������

t  آقای وزیر با س��ام و احترام. کارکنان سخت کوش، 
زحمتک��ش، بی زب��ان و محج��وب به حی��ای فوریت های 
پزش��کی سالیان درازی اس��ت که طعم کارانه میلیونی را 
نچش��یده و به مزه آن عادت نکرده است. لذا مبلغ بسیار 
ناچیزی که از سال گذشته آن هم از بودجه بیمارستان ها 
باالجبار و با نارضایتی مسئولین آن ها به ما پرداخت شده 
و چند ماهی هم بی��ش نبوده این تفاوت پرداختی باعث 
تمس��خر همکاران بیمارس��تانی ش��ده اس��ت. خواهش��ا 
پش��یمان  خوی��ش  ش��دن  زر  از  ضرب المث��ل  مص��داق 
گش��ته ایم مرحمت فرموده ما را م��س کنید و از پرداخت 

کارانه عفو بفرمایید. با تشکر. از کرج
��������������������������������������������������������������������������

t  با س��ام ما کارکنان شرکتی اورژانس 115 بیرجند 
تا امروز تاری��خ ۹4/11/1۹ حقوق آذرماه و دی ماه خود 
را دریافت نکرده ایم... حقوقی که به ازای 15 روز شیفت 
در دورترین روس��تاهای استان فقط یک میلیون و سیصد 
ه��زار توم��ان اس��ت... صدایم��ان را به گوش مس��ئولین 
برس��انید ... آیا خود مس��ئولینی که این قدر دیر نسبت به 
پرداخت حقوقمان س��هل انگاری می کنن��د می توانند با 
ای��ن ش��رایط زندگ��ی کنن��د؟ از وقت��ی اوم��دم اورژانس 

همیشه شرمنده خانوادمم که حقوقمو ندادن...
��������������������������������������������������������������������������

t  سام آقای وزیر. استان سمنان نیروهای شرکتی با 

س��ابقه ب��اال در 115 را دارن��د و م��ا اصا امنیت ش��غلی 
نداریم، حقوق بس��یار کم و کار بسیار زیاد به دلیل کمبود 
پرس��نل رو داری��م. تو رو خدا به داد ما نیروهای ش��رکتی 
برس��ین. هر س��ال قول میدن ول��ی خبری از اس��تخدام 
نیس��ت. ب��ه کارکن��ان ارزش و به��اء نمی دهن��د. روزگار 
س��ختی روداریم. با این هزینه های اقتصادی سنگین ما 
جل��وی زن و بچ��ه خودم��ان ش��رمنده ایم. ت��و رو خدا یه 

فکری بحالمون بکنین. با تشکر فاح از سمنان.
��������������������������������������������������������������������������

t  م��ا کارکن��ان اورژان��س نیش��ابور که ح��دود 35 نفر 
هس��تیم و به صورت شرکتی جذب ش��دیم با قانون کار و 
حداق��ل م��زد ش��یفت می دهی��م. نوب��ت کاری و کارانه و 
ش��ب کاری که اگه حرفش��و بزنی��م توبیخ می ش��ویم. من 
س��ابقه کار تو اورژانس مش��هد رو هم دارم اونجا کارکنان 
ش��رکتی ب��ا 13 ت��ا ش��یفت دو میلیون و شش��صد حقوق 
می گیرند و ما با 15 تا ش��یفت یک و ششصد. االن بهمن 
م��اه در حال اتمامه و ما هنوز حقوق دی ماه رو نگرفتیم. 
خیل��ی از ما کارکنان نیش��ابور از مش��هد و ته��ران و کرج 
اس��تعفا دادی��م ت��ا به ش��هر خودم��ون خدمت کنی��م اما 
ش��ما  از  نمی کردی��م.  کارو  ای��ن  هیچ وق��ت  ای کاش 
درخواس��ت می کنی��م ای��ن درد و دل م��ا رو ب��ه گ��وش 

مسئولین برسانید. بسیار ممنون و متشکر
��������������������������������������������������������������������������

t من در سیس��تمی خدمت می کنم که نفس های مرا 

می گیرند و چگونه نفسی باقی بماند که به داد نفس های 
دیگ��ران برس��م؟ »چند وقتیه ک��ه کانک��س هامونو رنگ 
کردن، ولی متأس��فانه هیچ کسی گوشش بدهکار نیست 
که ش��یفت دادن چهل و هشت ساعته تو کانکس رنگ و 
نقاش��ی شده ممکن نیست. من تو کانکس با پنجره های 
باز تو س��رما می خوابم و همکارم هم داخل کابین جلوی 
آی��ا آرامش��ی ب��رای آرام��ش دادن باق��ی  آمبوالن��س.« 

می ماند؟! از قزوین
��������������������������������������������������������������������������

t من به نمایندگی حدود 15 نفر از کارکنان ش��رکتی 

ش��هریار مزاحم میش��م. رییس ش��بکه حدود 5 ماه پیش 
نام��ه زدن که کارکنان باید گواهینامه ب 2 دریافت کنند 
و ما همگی اقدام کردیم ولی متأس��فانه به دلیل شلوغی 
آموزش��گاه صف انتظار خیلی طوالنی شد و ما همگی در 
مراح��ل آخر دریافت گواهینامه ب 2 هس��تیم. ولی اآلن 
رییس ش��بکه نامه عدم همکاری همگی ما رو به ش��رکت 
جدی��د زده. ما همگی متأهل هس��تیم و ش��ب عید دچار 
مش��کل ش��دیم. صدای ما هم به هیچ جا نمیرس��ه. لطفا 

منتشر نمایید. با تشکر
��������������������������������������������������������������������������

t ش��مارا ب��ه انس��انیت قس��م تکنس��ین ها رو دریابید. 

بخص��وص قراردادی ه��ا ک��ه تبعی��ض روح و روانش��ان را 
خدش��ه دار ک��رده. بح��ث جنجال��ی کاران��ه ک��ه امس��ال 
پرداخت نش��ده م��ا رو از مس��یر واقعی خارج ک��رد. فقط 
وع��ده... وعده... اآلن ش��ش ماهه که پول غ��ذا دریافت 
نکرده ای��م؛ و آی��ا منطقی اس��ت بابت 24 س��اعت کار ده 
هزار تومان حق غذا؟ آیا می شود از تکنسینی که خودش 
غذا می پزد و درب های ورودی خروجی را کنترل می کند 
انتظ��ار اع��زام ش��دن در یک دقیق��ه رو داش��ت؟ و کاش 
مس��ئولین 24 س��اعت در پایگاه ها شیفت بدهند و طبق 
یک ش��یفت خودش��ان حق غ��ذا، کارانه ... را محاس��به 

کنند. )کرمانشاه(
��������������������������������������������������������������������������

از  جمع��ی  م��ا  محت��رم.  مس��ئولین  توج��ه  قاب��ل   t

بیرجن��د  از  پزش��کی  فوریت ه��ای  رش��ته  کاردان ه��ای 
فارغ التحصی��ل س��ال ۹1 که بع��د از اتم��ام طرحمان به 
مدت یک س��ال در پایگاه اورژانس٬جهت ادامه اش��تغال 
به صورت نیروی شرکتی در پایگاه های اورژانس ))بخش 
دولت��ی که امیدی نیس��ت(( ثبت ن��ام نموده ایم. مدت 2 
سال هست هر موقع پیگیری می کنیم با پاسخ در اولویت 
هس��تید٬ عدم نیاز نی��رو ٬ عدم موافقت دانش��گاه و ده ها 
دلی��ل دیگر روبرو هس��تیم. درصورتی ک��ه در پایگاه های 
اورژان��س ش��رکتی از نیروه��ای بازنشس��ته و ی��ا نی��روی 
پاره وقت و یا از رش��ته های دیگر اس��تفاده می ش��ود ٬ که 
جای نیروی جوان مثل ما و امثال ما که به امید اش��تغال 
و زندگی پا به این رشته گذاشته ایم را اشغال نمودند. آیا 
یک نیروی ج��وان باعث افزایش راندمان کاری و کیفیت 
ارائه خدمت بهتر نمی شود؟! نکته مهم تر اینکه طی این 
م��دت بیکاری جهت ادامه تحصیل اقدام نموده ایم و بعد 
از آزمون با رتبه های خوب در مصاحبه به دلیل نداش��تن 
دو س��ال سابقه کاری پذیرفته نشده ایم. به هر حال از هر 
دو مس��یر بازمانده ایم. از مسئولین محترم خواهشمندم 
ک��ه تدبیری در این زمینه ها داش��ته باش��ید. با تش��کر از 

نشریه یک.یک.پنج

|آقای وزیر بخوانند|
بی واسطه با وزیر

جهت درج مش��کالت و پیشنهادات؛ مطالب خود 
را کوت��اه، مختصر، مفید و با ذکر نام ش��هر به ش��ماره 

تلکرامی زیر ارسال نمایید:
 09393302100

)دریافت پیام صرفا از طریق تلگرام(
نشریه یک.یک.پنج در انتشار یا عدم انتشار مطالب 
ارسالی اختیار تام دارد. دبیرخانه نشریه مطالب ارسالی 
را پس از ویرای��ش امالیی و یا تخلیص جزیی و بدون 
هی��چ گونه دخ��ل و تصرفی در محت��وای اصلی پیام 
منتش��ر می نماید. ذکر نام ش��هر در انتهای پیام الزامی 
اس��ت و ذکر نام ش��خص و ش��ماره تماس اختیاری 
است، اما  با توجه به محدودیت فضا اولویت انتشار با 
پیام هایی اس��ت که شماره و نام خود را قید کرده اند 
و مطلب خ��ود را به صورت کوتاه و خالصه نوش��ته 
اند. شماره و نام افراد ارسال کننده پیام، نزد دبیرخانه 

نشریه محفوظ است.

نشریه داخلی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور

    شم�اره نهم | اسفند ماه MAR 2016 | ۹4    12 صفحه + 4 صفحه ضمیمه تنفس) رایگان(

پیام کاریکاتوری رییس اورژانس کشور:
س���الم به همه تکنسین های پرتالش و عزیز در سراسر 
ایران اس���المی؛ خ���دا قوت ویژه می گویم به همه ش���ما 
همکاران خوب و ش���ریف؛ خنده، شادی و تفریح در کار ما 
الزم و ضروری اس���ت و نیاز است که بهانه هایی برای 
خندیدن و ش���ادی کردن ایجاد کنی���م. امیدوارم که همه ما 

همیشه شاد باشیم و با هم بخندیم. 
س���ال 95 را برای ش���ما سالی سراسر ش���ادی و سرور 

آرزومندم. ارادتمند همگی شما .

 امین صابری نیا
 ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 

کشور
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خاطرات اورژانسی ها



چندی پیش به س��راغ زوجی رفتیم که شغلی 
خاص دارند و شغلش��ان به دلیل ازدواجش��ان باهم 
خاص تر شده اس��ت. هم همکار بودند و هم همیار... 
ه��م عاش��ق بودن��د ه��م واق��ف... واقف بر احس��اس 
پاکش��ان و ش��غل خاصش��ان... این زوج در مرکز پیام 
فوریت های پزش��کی ش��هر بابل باهم همکار و سپس 

هم مسیر زندگی یکدیگر شدند.
میثم دوستعلیزاده کارش��ناس فوریت های پزشکی 
مرکز اورژانس بابل چندی پیش براثر تصادفی مهیب 
س��امتی خود را از دس��ت داد و همسرشان به مانند 
ش��یر زنی از او پرستاری کرد تا بهبودی نسبی خود را 
به دست آورد. خانم متین مسیح پور همسر ایشان که 
کارش��ناس مرکز پیام فوریت های پزشکی بابل است، 
در مورد ازدواجش��ان می گوید: دلیل آن صرفا عاقه 
بود نه چی��ز دیگری... گفت وگوی یک یک پنج با این 

زوج همکار و همیار را در زیر می خوانیم:
ی��ک یک پن��ج: لطفا خودت��ان را معرف��ی کنید و از 

خودتان بگویید.
میث��م دوس��تعلیزاده هس��تم متول��د س��ال 1366. 
تکنس��ین مرکز فوریت های پزش��کی بابل که از س��ال 
138۹ به صورت نیروی تحت تعلیم جذب شدم واالن 

به صورت نیروی عملیاتی خدمت رسانی می کنم.
متین مسیح پور هس��تم. متولد 1363 و کارشناس 
پرس��تاری و مش��غول به کار در مرکز پیام فوریت های 

پزشکی بابل.
یک یک پنج: آقای دوس��تعلیزاده چرا با همکارتان 

ازدواج کردید؟
دلی��ل آن صرف��ا عاقه مندی ب��ود. آن چیزی که در 

ایش��ان دیدم در دیگری ندیدم! در مدتی که همکار 
بودیم نسبت به ایشان ش��ناخت کامل پیدا کردم. 

ایشان ماک هایی که یک خانم برای ازدواج الزم 
بود دارا باشد را داشت.

یک یک پنج: خانم مس��یح پور شما دلیلتان 
برای انتخاب ایشان چه بود؟

بنده هم با اخاقیات و خصوصیاتی که از 
ایش��ان در طول مدت همکار بودن دیدم و 

عاقه ای که به ایشان پیدا کردم تصمیم 
به ازدواج با ایشان گرفتم.

ی��ک ی��ک پن��ج: خانم مس��یح پور 
مزیت ه��ای زندگی ب��ا یک همکار 

چه می تواند باشد؟
همزم��ان باه��م ب��ه ش��یفت 
باه��م  همزم��ان  و  می روی��م 
اس��تراحت هستیم. در کار و 
در من��زل همیش��ه در کنار 
باع��ث  ای��ن  و  یکدیگری��م 
خس��تگی ناپذیر  می ش��ود 
کارم��ان  مح��ل  باش��یم. 
هم خان��ه دوم م��ا ش��ده و 

باع��ث  موض��وع  همی��ن 
می شود ش��غل ما با همه 

سختی ها و مصائبی که دارد برایمان سخت نگذرد.
یک یک پنج: از سختی ها و مصائب کارتان گفتید، 

لطفا بیشتر توضیح دهید.
مس��یح پور: س��روصدای زی��اد در مرکز پی��ام باعث 
می ش��ود فش��ار روانی بر آدم زیاد باش��د. م��ن قبا در 
بیمارستان کار می کردم و در بخش احیا مشغول بودم 
و همزمان به مرکز پیام هم می آمدم. بعضی همکاران 
می گفتن��د تو در آین��ده توانی که االن دارا هس��تی را 
نخواه��ی داش��ت و واقعا همین طور اس��ت فش��ار کار 

بسیار زیاد است؛ هم روحی و هم جسمی.
یک یک پنج: آقای دوستعلیزاده در بخش عملیاتی 

چه بدی ها و خوبی هایی وجود دارد؟
در  بخ��ش کار 
عملیات��ی خطرات��ی 
البت��ه  و  دارد 

 . ی��ی بیت ها ا جذ
ب��االی  س��رعت 
 ، ن��س ال مبو آ
ب��ا  درگی��ری 
و  م��ردم 

س��ختی 

حوادثی که در آن قرار می گیریم بس��یار زیاد اس��ت و 
خوبی آن هم این است که جان هم وطنانت را از مرگ 
حتم��ی نج��ات می ده��ی. اینک��ه کارت مفید اس��ت 
احس��اس خوبی به آدم دست می دهد. وقتی شیفتت 

به اتمام می رسد و می توانی نفسی راحت می کشی.
یک یک پنج: نهادهای دیگر ازجمله پلیس با ش��ما 

همکاری دارند؟
دوس��تعلیزاده: پلی��س راه��ور هم��کاری می کن��د 
خوش��بختانه. تم��اس می گیری��م و از وضعیت راه ها و 
ترافی��ک باخبرمان می کنند ولی بیش��تر ما به وس��یله 
تجربه می دانیم از چه مسیری برویم یا نرویم که زودتر 

به محل حادثه برسیم.
یک یک پنج: به سیستم مانیتورینگ ترافیک وصل 

نیستید؟
ب��رای  سیس��تمی  راه��ور  پلی��س  دوس��تعلیزاده: 

خودشان در بابل وصل کرده اند اما مراکز دیگر 
هم��کاری نداش��تند و م��ا ه��م از آن بی بهره 

شدیم.
یک یک پنج: اگر در محل حادثه کسی 

ب��ه پزش��ک نیاز داش��ته باش��د وصلش 
می کنید؟

مس��یح پ��ور: بل��ه س��ریعا 
وص��ل می کنی��م ب��ه 

شاید شما هم این جمله را زیاد شنیده اید که فانی دارای روابط 
عمومی باالیی است، همه جا آشنا دارد و کارش راه می افتد! 

شاخصه هایی که ما در ذهنمان از روابط عمومی داریم و کسانی که 
می توانند به مانند یک پل ارتباطی باشند، شاخصه هایی که به 

عقیده برخی ذاتی است اما وجود چنین رشته ای در دانشگاه ها 
می گوید می شود این شاخص ها را آموزش هم داد. حاال باگذشت 

سالیان دراز روابط عمومی ها جز الینفک هر سازمان و اولین افرادی 
هستند که باید در تمامی سازمان ها با آن ها ارتباط بگیرید. این 

خودش از پایگاه اجتماعی باالی شاغلین این واحد خبر می دهد. به 
همین منظور در نظر داریم که گوشه ای از کار روابط عمومی ها را در 
حوزه واحدهای مربوط به خدمات درمانی و سامت در نشریه مان به 

مخاطبان نشان دهیم تا از نزدیک با کار و برنامه و مشکات آن ها 
آشنا شویم. برای این منظور پای صحبت های خانم علیپور، 

کارشناس روابط عمومی اورژانس کشور می نشینیم.
مهین علیپور مدیر روابط عمومی اورژانس کشور ضمن تأکید بر 

نقش و جایگاه روابط عمومی در مراکز حوادث و فوریت های پزشکی 
در گفت وگو با خبرنگار یک یک پنج عنوان کرد: روابط عمومی 

جزئی اساسی از مدیریت است و جایگاه خاص روابط عمومی نیز در 
رده ارکان مدیریتی قرار دارد؛ بنابراین باید به روابط عمومی و 

کارکردهای آن، بهتر و منطقی تر نگاه کرد تا در فراز و نشیب های 
سازمانی بتوان سربلند و سرافراز شد.

مسئوالن از کنار روابط عمومی ها ساده رد نشوند
وی گفت: متأسفانه نگرش نامناسب بعضی مدیران حوادث به 

ماهیت و وظایف روابط عمومی ها یکی از چالش هایی است که 
خستگی را بر تن این قشر از مجموعه درمان باقی می گذارد و رفع 
این خستگی ها مستلزم این هست که مسئوالن در اتخاذ تصمیم و 

تصویب مقررات و بخشنامه هایی نظیر بودجه، چارت سازمانی، 
تأمین نیروی انسانی و ...را در نظر بگیرند، همچنین توجیه جایگاه 

و اهمیت روابط عمومی در سازمان به وسیله برنامه های آموزشی و 
برگزاری نشست های مشترک مدیران حوادث و مسئوالن روابط 

عمومی ها مخصوصا در همایش ها و شوراها و اهمیت دادن و معرفی 
کردن روابط عمومی های برتر و...بیش از گذشته مدنظر قرار بگیرد.

خانم علیپور در پاسخ به درخواست ما مبنی بر اشاره کردن به 
مشکات کارش این گونه عنوان کرد: همان گونه که در ابتدا توضیح 

دادم مشکات کار روابط عمومی ها در قبال حجم و استرس 
شغلی شان بسیار باالست که ازجمله مهم ترین آن ها عدم شناخت 

کافی مدیران از جایگاه روابط عمومی در زمینه ارتباطات اجتماعی 
و مشاوره ای، نامشخص بودن جایگاه و تشکیات روابط عمومی در 
مجموعه سازمانی، نبود بودجه و اعتبارات الزم و کافی برای انجام 

طرح های پژوهشی و نظرسنجی و اطاع رسانی و به طورکلی روابط 
عمومی به دلیل عدم قبول آن توسط دستگاه ها دچار عدم تخصیص 

اعتبارات برای کلیه فعالیت های خود بوده و لذا با مشکات عدیده 
روبرو می باشد.

مشکالتی که گریبان روابط عمومی ها را سخت گرفته است
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکات اساسی روابط عمومی ها این 

است که درگیر کارهای جاری و روزمره می شوند و از 
برنامه ریزی های کان و استراتژیک غافل می شوند. اگر بخواهیم 
به طور مجمل مشکات روابط عمومی اورژانس کشور را به ترتیب 

اولویت برشماریم، باید به این مشکات اشاره کرد: آموزش، فقدان 
فرهنگ روابط عمومی و عدم فرهنگ سازی، نگرش نامناسب 

مدیران به ماهیت و وظایف روابط عمومی ها و تزلزل امنیت شغلی، 
نامناسب بودن ساختار تشکیاتی و کمبود نیروی انسانی 

متخصص، نبود تعریف قانونی از مسئولیت ها و وظایف روابط 
عمومی که پاره ای از کارهایی که به روابط عمومی ها محول شده 

گپ و گفتی صمیمی با زوج اورژانسی بابل

5 روز در آی سی یو...  با نمره مغزی چهار
خانم مسیح پور از مصائب زندگی مشترک یک زوج اورژانسی می گوید

بعضی از موارد اورژانس ممکن است در طول دوره کاری هر 
ی��ک از م��ا تنها یک ب��ار اتفاق بیافت��د و یا حتی هی��چ گاه با آن 
مواج��ه نش��ویم؛ مث��ل مأموریت هایی که با قط��ع عضو همراه 

هستند. 
در خردادماه س��ال 13۹4 دریکی از مراکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی کش��ورمان تکنسین های زبده اورژانس 
به مدرسه ای پس��رانه اعزام شدند. کمتر از پنج دقیقه از زمان 
تم��اس با 115 بررس��ی های اولی��ه و معاینه نوجوان��ی حدودًا 
ده س��اله که به دنبال سقوط در س��طح هم تراز از ناحیه صورت 
دچ��ار جراحت ه��ای متعددی ش��ده بود توس��ط تکنس��ین ها 
ش��روع ش��د. همکارانمان پس از انجام اقدامات اولیه ش��امل 
کنترل خونریزی و بررسی و پایدارسازی عائم حیاتی مصدوم 
به باالترین و نزدیک ترین سطح ترومای منطقه منتقل کردند.
 پس از گذش��ت چن��د روز برخ��اف انتظار ش��کوائیه ای در 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی علی��ه مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و 
فوریت های پزش��کی مطرح می شود و در آن از اقدام نامناسب 
نوج��وان  انتق��ال  در   115 اورژان��س  کادر  س��هل انگاری  و 
آس��یب دیده شکایت  می ش��ود. اداره بازرسی و پاسخگویی به 
ش��کایات دانش��گاه علوم پزش��کی پ��س از بررس��ی و خواندن 
گزارش ه��ای ارائه ش��ده از س��وی مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و 
فوریت ه��ای پزش��کی و اس��تمداد از اس��اتید دندانپزش��کی 
دانش��گاه اقدامات تکنس��ین های اورژانس در م��ورد مأموریت 
یادش��ده را کافی و مناسب تش��خیص داد؛ اما سهل انگاری و 
تأخی��ر در اعزام و معرف��ی مصدوم به دندانپزش��ک متخصص 
اطفال را که در ش��کوائیه پدر مصدوم هم آمده اس��ت دلیل از 
دس��ت رفت��ن دندان ه��ای دائمی نوجوان ده س��اله دانس��ت و 
پرستار و پزشک اورژانس را به پرداخت خسارت محکوم کرد. 

حال ببینیم تکنس��ین های اعزام ش��ده به ای��ن مأموریت در 
مورد دندان های کنده ش��ده بیمار چه اقداماتی انجام داده اند 
و نظریه متخصصین در این مورد چه بوده است. تکنسین های 
اورژان��س 115 ب��ا هم��ان امکانات مح��دود و دم دستی ش��ان 
دندان شکسته و کنده شده مصدومشان را طبق دستورالعمل 
و آنچ��ه در کت��اب اورژانس های پی��ش بیمارس��تانی پایه آمده 
است )پیچیدن در گاز استریل- تکنسین ها به دلیل فاصله کم 
تا بیمارس��تان گاز را مرطوب نمی کنند( به بیمارستان منتقل 
ک��رده و دندان ه��ا را به پرس��تار بخ��ش اورژانس بیمارس��تان 

تحویل می دهند.
 بر اس��اس پاسخ دانشکده دندانپزشکی به درخواست اداره 
بازرس��ی و پاس��خگویی ب��ه ش��کایات دانش��گاه تح��ت عنوان 
))کمک های اولیه برای دندان های کامًا کنده ش��ده و بیرون 
افتاده از حف��ره دهانی(( اقداماتی از قبیل برگرداندن دندان 
به حفره دهان و درصورتی که این امر امکان پذیر نباش��د، عدم 
دست کاری و ساییدن ریشه دندان، شستن با آب سرد و حمل 
دندان در س��رم فیزیولوژیک، ش��یر یا بزاق خود ف��رد و انتقال 
بیمار ب��ه همراه دندان هایش کمت��ر از 30 دقیقه به یک مرکز 
مجهز به دندانپزش��کی ازجمله مواردی هستند که انجامشان 
می توان��د ب��ه حف��ظ دندان ه��ا کمک کن��د. در پرون��ده ای که 
بررسی ش��د اگر همکارانمان با دندان های کنده شده مصدوم 
به شکل دیگری برخورد می کردند و یا بیمار را به مرکز دیگری 
در فاصل��ه بیش��تر منتقل می کردند بی ش��ک ب��ه پرداخت دیه 
محکوم می شدند.  نام تکنسین ها، همچنین نام مرکز مدیریت 
ح��وادث و فوریت ه��ای پزش��کی و دانش��گاه علوم پزش��کی و 
تصاوی��ر مس��تندات به ص��ورت امان��ت ن��زد دبیرخان��ه نش��ریه 

محفوظ است.

اگ��ر در کامی کوتاه بخواهیم به ابعاد موضوع فوق بپردازیم 
باید از باب مقدمه به مس��ئله پوشش و عفاف و حکمت های آن 
پرداخت. نخس��ت بای��د گفت که توصیه های پوش��ش مختص 
اس��ام نیس��ت بلکه ادی��ان اله��ی هماهنگ با فط��رت آدمی، 
گرای��ش به پوش��ش و عفاف را به عن��وان یک اصل پس��ندیده 
مط��رح کرده ان��د. در ادیان صرف��ا به حجاب ظاه��ری تأکید و 
بس��نده نش��ده اس��ت، بلکه حجاب باطنی به عنوان آراستگی 
درون��ی و ت��اش در جه��ت تأدی��ب نفس ب��رای هر م��رد و زن 

متدین، توصیه شده است. 
حجاب در آیین یهود از س��ه بخش تشکیل شده است: الف( 
حجاب پوشش��ی: در کتب مقدس یهود به اس��تفاده از چادر و 
برقع اشاره ش��ده اس��ت و س��یره زنان یهود، وجوب این امر را 

به خوبی نشان می دهد.
ب( حج��اب رفتاری: اس��تفاده از لوازم زینتی و آرایش��ی در 
براب��ر م��ردان و همچنین اختاط ب��ا نامحرمان، تقبیح ش��ده 

است.
ج( حج��اب گفتاری: صحبت و معاش��رت با مردان نکوهش 
شده اس��ت و مرد می تواند به خاطر عدم رعایت آن همسرش 

را طاق دهد. )1( 
در مسیحیت نیز از گذشته تا زمان حال زنان راهبه و قدیس 
یک��ی از کامل ترین حجاب ها را انتخ��اب می کرده اند. این امر 
نش��ان می دهد که از نظر آنان، داش��تن حج��اب به دین داری 

نزدیک تر و در پیشگاه خدا پسندیده تر است. )2( 
در قرآن نیز در دو آیه مس��ئله حجاب و پوش��ش زن مسلمان 
بیان ش��ده است. از آنچه گفته ش��د به خوبی استفاده می شود 
که معاینات پزش��کی از لحاظ فقهی یکی از مش��کات واقعی 
پزش��کان و پرستاران متعهد اس��ت. تکلیف تکنسین های مرد 
دی��ن دار چیس��ت؟ اگ��ر از معالج��ه بیم��اران غی��ر هم جن��س 
خ��ودداری نمایند وضع بهداش��ت و درمان فلج می ش��ود. در 

پاسخ عرض می کنم اسام در این رابطه دو راه حل دارد: یکی 
کوتاه مدت و دیگری راه حل نهایی. 

اس��ام در موارد ض��رورت جهت ع��اج غیرهمجنس اجازه 
می ده��د که بیماران را معاینه و معالجه و حتی جراحی کنند. 
این ضرورت در ش��رایطی به وجود می آید که طبیب هم جنس 
برای معالجه نباش��د یا س��طح علمی کافی نداش��ته باشد و یا 
امکان اس��تفاده از شخص محرم نباشد؛ آن ها در این ضرورت 
بای��د به حداقل ن��گاه و لمس اکتفا نمایند. اگ��ر معاینه با نگاه 
کافی س��ت نباید لمس کند؛ لمس در صورتی مجاز اس��ت که 
معاینه با دس��تکش امکان نداشته باشد یا معاینه از روی لباس 
کافی نباش��د. چنانچ��ه صاحب کتاب جواهر می نویس��د: اگر 
پزشک مرد در معالجه زن بتواند از زن دیگر یا شخص محرم یا 
ش��وهر آن زن، در لمس بدن او و دارو گذاش��تن استفاده کند 
نبای��د خودش مباش��ر ای��ن اعمال ش��ود. پزش��ک در صورتی 
می توان��د جنس مخالف را معاینه کند که طبیب جنس موافق 
که در تخصص موردنیاز در سطح او باشد وجود نداشته باشد. 

  )4(
و ام��ا راه حل نهایی نیز جداس��ازی مراکز درمان��ی بانوان از 
مردان است. البته اعتراف می کنم که انجام چنین کار بزرگی 
عمل دشواری است. ولی اگر تفاهم و تصمیم جدی و پشتکار 
باشد حتما عملی خواهد شد، چنانچه در برخی مناطق اتفاق 

افتاده است.
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چه کنیم تا گذرمان به دادگاه نیافتد؟!

علیرضا دهقانی ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روزنامه نگار

مرتضی کمالی ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارشناس مسائل دینی

معاینه و معالجه بیمار توسط کادر درمانی غیر هم جنس

رسمیت یافتن پست روابط عمومی در مراکز حوادث؛ الزمه تشکیل سازمان اورژانس کشور

روابط عمومی ها در کجای چارت سازمان اورژانس ایستاده اند؟!
چرا پست روابط عمومی در مراکز مدیریت حوادث جایگاه سازمانی ندارد؟

گزارش تفصیلی
احکام
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حوادثی که در آن قرار می گیریم بس��یار زیاد اس��ت و 
خوبی آن هم این است که جان هم وطنانت را از مرگ 
حتم��ی نج��ات می ده��ی. اینک��ه کارت مفید اس��ت 
احس��اس خوبی به آدم دست می دهد. وقتی شیفتت 

به اتمام می رسد و می توانی نفسی راحت می کشی.
یک یک پنج: نهادهای دیگر ازجمله پلیس با ش��ما 

همکاری دارند؟
دوس��تعلیزاده: پلی��س راه��ور هم��کاری می کن��د 
خوش��بختانه. تم��اس می گیری��م و از وضعیت راه ها و 
ترافی��ک باخبرمان می کنند ولی بیش��تر ما به وس��یله 
تجربه می دانیم از چه مسیری برویم یا نرویم که زودتر 

به محل حادثه برسیم.
یک یک پنج: به سیستم مانیتورینگ ترافیک وصل 

نیستید؟
ب��رای  سیس��تمی  راه��ور  پلی��س  دوس��تعلیزاده: 

خودشان در بابل وصل کرده اند اما مراکز دیگر 
هم��کاری نداش��تند و م��ا ه��م از آن بی بهره 

شدیم.
یک یک پنج: اگر در محل حادثه کسی 

ب��ه پزش��ک نیاز داش��ته باش��د وصلش 
می کنید؟

مس��یح پ��ور: بل��ه س��ریعا 
وص��ل می کنی��م ب��ه 

پزشک هایی که مستقر هستند.
یک یک پنج: با مزاحمت های تلفنی چه می کنید؟!

مس��یح پور: بعضا مزاحمت ه��ای تلفنی وجود دارد 
که کار به شکایت و بازداشت رسیده است.

یک یک پنج: آقای دوستعلیزاده از روز حادثه ای که 
برایتان اتفاق افتاد بگویید.

ب��ه مأموریتی که س��مت جن��گل بود اعزام ش��دیم. 
منطقه سخت گذر بود. سر بریدگی ناگهان یک پیکان 
راه م��ا را برید. و ما منحرف ش��دیم به طرف چاله و به 
لوله گازی برخورد کردیم که از زمین بیرون بود و س��ر 
جلوی��ی خودروی آمبوالنس بلند ش��د و همزمان لوله 
ترکید و ش��دت گاز باعث ش��د آمبوالنس به باال پرتاب 
ش��ود و من نیز به بیرون پرت شدم. لگنم به انضمام 8 
ناحیه از بدنم شامل 4 مهره کمر، مچ پا هر دو طرف و 
مچ دس��ت چپم شکس��ت. واقع��ا وحش��تناک بود آن 
صحنه تصادف. 5 روز در آی سی یو بستری بودم با 
نمره مفزی )اس��کور( 4! تمایل ندارم آن صحنه 

را به یادآورم.
ی��ک یک پن��ج: پس ازاین حادث��ه ای که در 
حین مأموریت داش��تید طول درمان به شما 

تعلق گرفت؟
دوس��تعلیزاده: حدود 7 ماه طول درمان 
گرفتم ک��ه بازهم ب��ه دلیل ع��دم تکمیل 

دوره درمان 3 ماه دیگر تمدید شد.
یک یک پنج: آیا بعد 
و  تص��ادف  از 
به شما  ازکارافتادگی 
هزینه ای  کمک 

تعل��ق 

گرفت؟
دوس��تعلیزاده: کم��ک هزینه ای به ما داده نش��د 

فق��ط رئیس اورژان��س بابل ب��رای پیگی��ری آمدند به 
عیادت.

همس��رم تمام مدت باالی س��ر من بودند و س��رکار 
نرفتند و عاشقانه از من پرستاری کردند.

ی��ک یک پنج: در این م��دت مصدومیت مرخصی با 
حقوق داشتید؟

دوس��تعلیزاده: بله خدا رو ش��کر مرخصی با حقوق 
رد شد.

ی��ک یک پنج: خانم مس��یح پور در یک ش��یفت 24 
ساعته چند تماس دارید؟

مس��یح پ��ور: در روز طول ش��بانه روز ح��دود 5000 
تم��اس داری��م ک��ه 50 ال��ی 70 م��ورد آن ک��د اع��زام 

می شود.
یک یک پن��ج: اگر مایلی��د خاطره ای ش��یرین را از 

دورانی که مشغول به کار هستید بفرمایید.
مسیح پور: این خاطره مربوط به قبل از ازدواجمان 
می ش��ود. یک روز تماس��ی داش��تیم که اعام کردند 
مریضی دارند که دچار کاهش هوشیاری شده است؛ 
که کد اعزام ش��د. همسرم آقای دوستعلیزاده یکی از 
آن دونیرو بود. پس از انجام اقدامات الزم بیمار خوب 
می شود و احساس رضایت می کند. خانواده بیمار به 
خاطر محبت و اصرار بیش ازحد وجه نقدی را من باب 
هدی��ه به تی��م عملیاتی می دهند. بچه های تکنس��ین 
ه��م آن وج��ه نقد را به تع��داد همه همکاران بس��تنی 
می خ��رد و میث��م ک��ه در آن موقع فقط هم��کار بودیم 
پش��ت بیس��یم از م��ن تش��کر ک��رد و خیل��ی همگ��ی 

خوشحال شدیم.
یک یک پنج: و خاطره ای تلخ؟

مس��یح پ��ور: هم��ان روز تلخی ک��ه آن اتف��اق برای 
همس��رم افتاد. من از ش��یفت به من��زل رفتم و قبل از 
رفت��ن به همکاران مرک��ز پیام گفتم میث��م را به دلیل 
خس��تگی زیاد به مأموریت اعزام نکنی��د. به منزل که 
رس��یدم خواهر میثم تماس گرفت و خبر از آن حادثه 

تلخ دادند.
یک یک پنج: چه حرفی با همکارانتان دارید؟

دوستعلیزاده: با توجه به تجربه ام می گویم که 
اول در ط��ول مأموریت ه��ای عملیاتی س��امتی 
خودش��ان را حفظ کنند تا زمانی که تکنس��ین 
سامت نباشد کس��ی نمی ماند که بخواهد 
کم��ک کند به هم وطن��ان. خیلی اتفاقات 
ناگوار افتاده اس��ت ب��رای همکاران ما در 
زاه��دان، قزوین و تهران ک��ه نباید تکرار 
شود این مس��ائل؛ و حرف دومم نیز این 
اس��ت که پس از س��امتی خودش��ان به 
فکر حفظ و نجات مصدومان نیز باشند.

مسئوالن از کنار روابط عمومی ها ساده رد نشوند
وی گفت: متأسفانه نگرش نامناسب بعضی مدیران حوادث به 

ماهیت و وظایف روابط عمومی ها یکی از چالش هایی است که 
خستگی را بر تن این قشر از مجموعه درمان باقی می گذارد و رفع 
این خستگی ها مستلزم این هست که مسئوالن در اتخاذ تصمیم و 

تصویب مقررات و بخشنامه هایی نظیر بودجه، چارت سازمانی، 
تأمین نیروی انسانی و ...را در نظر بگیرند، همچنین توجیه جایگاه 

و اهمیت روابط عمومی در سازمان به وسیله برنامه های آموزشی و 
برگزاری نشست های مشترک مدیران حوادث و مسئوالن روابط 

عمومی ها مخصوصا در همایش ها و شوراها و اهمیت دادن و معرفی 
کردن روابط عمومی های برتر و...بیش از گذشته مدنظر قرار بگیرد.

خانم علیپور در پاسخ به درخواست ما مبنی بر اشاره کردن به 
مشکات کارش این گونه عنوان کرد: همان گونه که در ابتدا توضیح 

دادم مشکات کار روابط عمومی ها در قبال حجم و استرس 
شغلی شان بسیار باالست که ازجمله مهم ترین آن ها عدم شناخت 

کافی مدیران از جایگاه روابط عمومی در زمینه ارتباطات اجتماعی 
و مشاوره ای، نامشخص بودن جایگاه و تشکیات روابط عمومی در 
مجموعه سازمانی، نبود بودجه و اعتبارات الزم و کافی برای انجام 

طرح های پژوهشی و نظرسنجی و اطاع رسانی و به طورکلی روابط 
عمومی به دلیل عدم قبول آن توسط دستگاه ها دچار عدم تخصیص 

اعتبارات برای کلیه فعالیت های خود بوده و لذا با مشکات عدیده 
روبرو می باشد.

مشکالتی که گریبان روابط عمومی ها را سخت گرفته است
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکات اساسی روابط عمومی ها این 

است که درگیر کارهای جاری و روزمره می شوند و از 
برنامه ریزی های کان و استراتژیک غافل می شوند. اگر بخواهیم 
به طور مجمل مشکات روابط عمومی اورژانس کشور را به ترتیب 

اولویت برشماریم، باید به این مشکات اشاره کرد: آموزش، فقدان 
فرهنگ روابط عمومی و عدم فرهنگ سازی، نگرش نامناسب 

مدیران به ماهیت و وظایف روابط عمومی ها و تزلزل امنیت شغلی، 
نامناسب بودن ساختار تشکیاتی و کمبود نیروی انسانی 

متخصص، نبود تعریف قانونی از مسئولیت ها و وظایف روابط 
عمومی که پاره ای از کارهایی که به روابط عمومی ها محول شده 

است هیچ تناسبی با وظایف روابط عمومی ها ندارد.
هیچ گونه ردیف سازمانی  برای ما تعریف نشده است

علیپور در ادامه گفت: مشکل عمده دیگر، پیش بینی تعداد کم 
کارشناس و پایین بودن میانگین نیرو انسانی با توجه به حجم 
فعالیت روابط عمومی هاست که قابل قبول نیست و جوابگوی 

وظایف آن ها نمی باشد. همچنین نداشتن آموزش کافی درزمینه 
علمی و عملی در کار روابط عمومی ها، عدم استقال نسبی 

به عنوان یك حوزه مدیریتی، عدم اختصاص بودجه کافی، در اختیار 
نداشتن امکانات و ابزارهای الزم و از همه این ها مهم تر نادیده 

انگاشتن روابط عمومی در تشکیات و لحاظ نکردن آن است که 
هیچ ردیف سازمانی برای آن ها در نظر گرفته نشده است.

خانم علیپور با تأکید بر نقش و تأثیر آموزش این گونه می گوید: 
بی شک آموزش مهم ترین و اساسی ترین عامل در رفع مشکات 

روابط عمومی هاست. عدم زمینه سازی مناسب برای احساس نیاز 
به دانش روابط عمومی در سازمان ها و اتخاذ سیاست گزینش روابط 

عمومی ها بر مبنای استعدادها و توانایی های ذاتی به طوری که فرد 
عاقه مند به کار بوده و از توان ذاتی در برقراری ارتباط با مردم 

برخوردار باشد.
ما تبلیغاتچی نیستیم!

مهین علیپور در ادامه این گفت وگو ابراز داشت: عدم ایجاد 
احساس نیاز به روابط عمومی در جامعه باعث شده است که این کار 

حتی برای شاغان آن کم اهمیت جلوه کند. به گونه ای که کارکنان 
و شاغان این حرفه با تصاویر غیرواقعی و نامناسب از روابط عمومی 

در اذهان مردم، نظیر تبلیغاتچی و غیره روبه رو شوند. البته خود 
روابط عمومی ها نیز در این مشکل سهیم اند. اول به دلیل آنکه 

اساسا خود روابط عمومی ها نیز تعریف درستی از همه وظایف و 
اختیارات خود ندارند و بعضا بیش تر در برخی از فعالیت ها مانند 

تبلیغات و انتشارات خود را محدود کرده اند و دیگر آنکه با توجه به 
تاش برای شناساندن سازمان و دستگاه، تابه حال برای شناساندن 

و معرفی ماهیت واحد روابط عمومی در میان کارکنان سازمان 
به طورجدی تاش نکرده اند.
نگاهی که باید تغییر کند

علیپور تصریح کرد: روابط عمومی ها در اکثر سازمان ها بیشتر 

نقش واحد تشریفاتی را بازی می کنند که با محدود کردن حوزه 
فعالیت خود به امور برگزاری جشن ها، مراسم تقدیر و تشکر، ارائه 

گزارش عملکرد، اعامیه تسلیت و برنامه هایی ازاین دست که 
عمده ترین فعالیت های روابط عمومی ها در سازمان ها محسوب 

می شود باعث تغییر ماهیت روابط عمومی از یک نهاد پویا و 
تأثیرگذار به یک نهاد تشریفاتی می شود. که درواقع استفاده از 

روش های صحیح و علمی توسط کارشناسان فن روابط عمومی 
کمک خواهد کرد روابط عمومی ماهیت اصلی خود را به دست 

آورد.
به ما اطالعات آماری دقیق بدهید

وی گفت: متأسفانه ما در روابط عمومی ها گاهی به اطاعات 
آماری دقیق نیازمندیم ولی این اطاعات به هر دلیلی در اختیار ما 

قرار نمی گیرد. همکاری نکردن روسای ادارات در قسمت های 
مختلف و ندادن اطاعات به روابط عمومی موجب می شود تا روابط 
عمومی ها از دریافت اطاعات خسته شده و دنبال این کار را نگیرد 

و نتواند مشکات را به صورت آماری و نظرسنجی به مقام مافوق 
ارائه دهد.

باورهای غلط در مورد ماهیت کارمان خیلی سخت تر از 
کارمان است

مهین علیپور مدیر روابط عمومی اورژانس کشور در پایان گفت: 
محدود کردن فعالیت ها به امور خاص به یك باور غلط در ادارات 

تبدیل شده است که روابط عمومی فقط مسئول نصب شعارنوشته، 
تسلیت، تهیه دسته گل، نصب روزنامه در تابلو اعانات و خاصه هر 

کاری که هر کس قادر به انجام آن است، می باشد و برای درست 
انجام شدن این گونه کارها به روابط عمومی که معمواًل به نظر آن ها 

بی کارترین فرد اداره است واگذار می شود. برای شناساندن کار 
روابط عمومی ها و نقش بی بدیل این فعالیت الزم است که با 

استفاده از ابزارهای مختلف ارتباطی و با تهیه برنامه ها و 
سیاست های منسجم به منظور شناساندن واحد روابط عمومی در 

سازمان یک اقدام همه جانبه صورت گیرد. به هر صورت امید است 
با برطرف کردن موانع و مشکات کار برای روابط عمومی ها از 
جمله توجیه و آموزش مدیران در زمینه علوم ارتباطات و روابط 

عمومی، باال رفتن علم مدیران روابط عمومی و بکار گیری فّناوری 
جدید ارتباطات و اطاعات و نیروهای متخصص این رشته در 
سازمان ها و همکاری رسانه ها به عنوان چشمان بیدار مردم و 

مخاطبین بتوانیم یک روابط عمومی پویا و اثرگذار را در مراکز 
مدیریت حوادث نهادینه و جایگاه واقعی خود را بدست آوریم.

گپ و گفتی صمیمی با زوج اورژانسی بابل

5 روز در آی سی یو...  با نمره مغزی چهار
خانم مسیح پور از مصائب زندگی مشترک یک زوج اورژانسی می گوید

رابطه دویدن و کسب آمادگی جسمانی
امام علی )ع( می فرمایند: خدایا به من نیرویی ده که در راه 
خدمتت به کارگیرم. عرض سام و خسته نباشید دارم خدمت 

تمام کارکنان زحمتکش و ده-ده اورژانس. 
ابتدا الزم اس��ت در مورد انواع آمادگی جس��مانی تکنس��ین 
فوریت های پزش��کی که دو بخش است توضیحی بدهم. الف( 
آمادگی وابسته به س��امت تکنسین که شامل:1- نوع پیکری 
2- آمادگ��ی قلبی-عروق��ی 3-انعطاف پذیری 4- اس��تقامت 
عضان��ی 5- قدرت عضانی. ب( آمادگی وابس��ته به مهارت 
تکنس��ین ک��ه ش��امل:1- چابک��ی 2-تع��ادل 3-هماهنگ��ی 

4-توان 5-عکس العمل 6-سرعت. 
بارها ش��نیده ایم که دوی��دن مادر ورزش هاس��ت. چرا؟ زیرا 
کامل ترین ورزش در ایجاد تندرس��تی و روان انس��ان اس��ت و 
مهارت ه��ای ای��ن ورزش )دوی��دن، پری��دن، پرنف��س ب��ودن، 
اس��تقامت و...( در بیش��تر رش��ته های ورزش��ی به کار می رود. 
همچنین با این ورزش هر دو بخش س��امت و مهارت آمادگی 

محقق می شود. 
ورزش  پرطرف��دار  نمون��ه  دو  اس��تقامت،  و  س��رعت  دوی 
دومیدانی اس��ت. در دوی س��رعت، فاکتور سرعت )به حرکت 
درآوردن ی��ک عضو ی��ا کل اعضای ب��دن در کوتاه ترین زمان( 
بیش��تر از س��ایر فاکتورها اهمیت دارد. در دوی استقامت نیز 
فاکت��ور اس��تقامت عضانی )توانای��ی یک عضله ب��رای تولید 

نیروی مداوم در زمان نسبتًا طوالنی( مهم است. 
نکات��ی برای خوب دویدن: دو س��اعت قب��ل از تمرین، غذا 
مصرف نکنید و از س��ی دقیقه قبل آب ننوشید. برای شروع و 
اطمینان اجازه دهید پزش��ک به شما مجوز تمرین بدهد. سه 
بار در هفته بدوید. ده دقیقه قبل از تمرین بدنتان را گرم و ده 
دقیقه بعد از تمرین سردکنید. به آرامی شروع کرده و به تدریج 
به سرعت بیفزایید. وزن خود را از پاشنه به پنجه منتقل کنید. 
با صاف نگه داش��تن تنه، بدن راکم��ی به جلو متمایل کنید. تا 
جایی بدوید که احساس درد نکنید. هوا را از بینی گرفته و از 
ده��ان خارج کنی��د. مدت زمان دوی��دن را پیش بین��ی کرده و 
انرژی تان را مدیریت کنید. حین دویدن صحبت نکنید. جهت 

افزایش استقامت قلبی-ریوی 30 ثانیه تا یک دقیقه )بسته به 
توان( باس��رعت دویده و 4 برابر این زمان را با دوی اس��تقامت 
بدوی��د. تا زمان برگش��ت ضربان قلب و تنف��س به حد طبیعی 
صبر کرده و مجددًا ش��روع به دوی س��رعت کنید. در حد توان 
ای��ن چرخ��ه را ادام��ه دهی��د و به تدری��ج ب��ر مس��افت و زمان 
بیفزایی��د. در صورت درد جناغ س��ینه یا کت��ف و بازوی چپ، 
تمرین را متوقف کنید. پس از پایان مس��یر به یک باره ننشینید 
و ی��ا ف��ورًا دوش نگیرید. س��عی کنید با راه رفت��ن بدن خود را 
س��رد و ب��ه حال��ت اول برگردانی��د. ب��ا کفش و لباس مناس��ب 
بدوی��د. حداقل زمان دوی��دن که می تواند ش��ما را به آمادگی 

مناسب بدنی برساند 30 دقیقه است. 
ورزش بدون رعایت رژیم غذایی محکوم به شکس��ت اس��ت. 
آوردن این نکته نیز الزم است که تجهیز پایگاه های اورژانس با 
وس��ایل ورزش��ی به ویژه تردمی��ل، اقدامی مناس��ب در جهت 
رسیدن به آمادگی جسمانی تکنسین ها است که امید است با 

عنایت مسئولین این امر مهم محقق شود.
 هنگام استفاده از تردمیل به چند نکته توجه کنید: هرگز با 
پ��ای برهن��ه روی تردمی��ل ندوی��د. هنگام ش��روع، س��رعت را 
به تدری��ج افزای��ش و زم��ان پایان به آهس��تگی کاه��ش دهید. 
همیشه گیره امنیتی تردمیل را به خود وصل کنید. زمانی که 
احساس کشیدگی عضات و یا سرگیجه کردید سریعًا متوقف 
ش��وید. هرگز هنگام دویدن دسته های تردمیل را نگیرید. اگر 
تعادل ندارید سرعت شما نامناسب است. قدم ها را با سینه پا 
بردارید. س��رعت و شیب دستگاه را تغییر دهید تا بدن شما به 
یکنواختی عادت نکند. هرگز هنگام دویدن از دس��تگاه پایین 
نپرید. یادمان باشد، کسب آمادگی جسمانی محدود به زمان 
ش��یفت نیس��ت و باید به صورت مس��تمر در روزهای فراغت از 
ش��یفت ه��م برنامه ورزش��ی داش��ته باش��یم. و ام��ا کام آخر، 
مراقب س��امتی خودمان باش��یم. یک آس��یب دیدگی شدید 
)ناش��ی از نداش��تن آمادگی جس��مانی( حین انجام مأموریت 
می تواند یک عمر از کار افتادگی، افس��ردگی و... را به همراه 

داشته باشد. سالم وسربلندباشید.

در این ش��ماره دو غذای مقوی و آس��ان را آموزش می دهیم 
که زمان پخت کمی را هم دارند. پیازچه و هویج دارای خواص 

زیادی است و انرژی زا هستند.
غذای اول: رولت تخم مرغ ؛ تخم مرغ به مقدار الزم،هویج به 
مق��دار الزم، پیازچه به مقدار الزم، نمک به مقدار الزم، روغن 

به مقدار الزم. 
طرز تهیه رولت تخم مرغ:

ابتدا تخم مرغ ها را در کاس��ه ای ریخته و به وس��یله چنگال یا 
همزن، هم می زنیم. سپس هویج و پیازچه خردشده و نمک را 
ب��ه تخم م��رغ اضاف��ه می کنی��م و همه م��واد را باه��م مخلوط 
می کنی��م. بعد ک��ف تاب��ه را روی حرارت خیل��ی مایم، کمی 
چ��رب می کنی��م تا م��واد به کف تابه نچس��بد. م��واد را در تابه 
ریخته و روی س��طح آن پخش می کنیم تا کامًا سطح ظرف را 
بگیرند. س��پس اجازه می دهیم تخم مرغ شروع به پختن کند. 
بع��د از پخته ش��دن تخم مرغ، ش��روع به رول ک��ردن تخم مرغ 
می کنیم. با هر الیه ای که رل می کنیم الیه ها را روی هم فش��ار 
می دهیم تا مواد کامًا به هم بچس��بند. بعدازاینکه کل مواد را 
رول کردیم یک دقیقه دیگر اجازه می دهیم تا همه مواد به طور 
کامل پخته ش��وند. در آخر تخم مرغ رول ش��ده را روی س��طح 
تخته کار می گذاریم و یک دقیقه اجازه می دهیم تا کمی سرد 
ش��ود. س��پس رولت تخم مرغ را به قس��مت های مساوی برش 

می دهیم.

غذای دوم: کوکو هویج ؛ هویج: متوس��ط 1 عدد، تخم مرغ: 
1 عدد، زنجبیل تازه رنده شده: نصف قاشق چای خوری، تره 
خردش��ده: 1 قاش��ق غذاخوری، نمک و فلفل س��یاه و قرمز و 
زردچوب��ه: ب��ه می��زان الزم، پی��از کوچ��ک: 1 عدد ی��ا پیازچه 
خردشده نصف قاشق غذاخوری، آرد: 1 قاشق جای خوری.

طرز تهیه کوکو هویج:
هویج و پیاز را رنده کرده و با بقیه مواد مخلوط کنید. س��پس 
تخم م��رغ را اضاف��ه کنید و خ��وب هم بزنید. اگ��ر می خواهید 
کوکو شل و آبدار شود آرد اضافه نکنید ولی هنگام برگرداندن 
دقت کنید که کوکو از هم باز نش��ود. اضافه کردن مقدار کمی 
آرد کوکو را منس��جم تر می کن��د. اگر مایه کوکو مناس��ب نبود 
یعنی سفت بود با اضافه کردن تخم مرغ و اگر شل بود با اضافه 
کردن هویج مش��کل را برطرف کنید، چون بزرگ بودن س��ایز 
هویج یا تخم مرغ ممکن اس��ت مایه را ش��ل و یا سفت تر از حد 
معمول کند. یک قاشق مرباخوری روغن در ماهیتابه بریزید و 
حرارت را کم کنید.  مایه کوکو را در ماهیتابه ریخته و روی آن 
را با قاشق صاف کنید و درب ماهیتابه را ببندید تا هویج خوب 
پخته ش��ود. یک طرف کوکو که س��رخ ش��د برگردانید و طرف 
دیگر را هم س��رخ کنید. این کوکو بس��یار زیب��ا و خوش رنگ و 
کمی ش��یرین مزه اس��ت. در صورت تمایل می توانید شکر هم 

اضافه کنید و کوکوی هویج شیرین درست کنید.

ورزش منظم و تخصصی الزمه کار فوریت ها

حسین خدامی ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارشناس ورزش های رزمی

رولت تخم مرغ و کوکو هویج
رسمیت یافتن پست روابط عمومی در مراکز حوادث؛ الزمه تشکیل سازمان اورژانس کشور

روابط عمومی ها در کجای چارت سازمان اورژانس ایستاده اند؟!
چرا پست روابط عمومی در مراکز مدیریت حوادث جایگاه سازمانی ندارد؟

ده-سیصد

  12 صفحه + 4 صفحه ضمیمه تنفس) رایگان(

ورزش



کمیک استریپ
محسن ایزدی|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

کارتونیست

شرح جدول: 
افقی  :

1 -  از س��ه  ج��ز اصلی  یك  واح��د امدادی  
اورژانس  پیش  بیمارستانی  - کجاست؟  

2 - تخ��م  کت��ان  - دادزن  - جزی��ره ای  در 
غرب  ایرلند 

3 - رود اروپای��ی  - ق��رص روان گ��ردان - 
شهری  در فلسطین  -  آشنا به  فن   

4 - نجیب  ورزش��ی! – از شهرهای استان 
ایام - خویشتنداری

5 -  اله��ه  ش��ادمانی  و س��یمرغ  - ک��ج  و 
ناراست  -  شتر  

6 – نام کوچك س��رمربی تیم ملی فوتبال 
کشورمان -  در یافته   - زوبین  

7 -  س��احری  - زادگاه  س��یب  زمین��ی  - 
نزدیك  بین  

8 - دس��ت  چ��پ  - اولی��ن  رتبه  مش��اغل  
پراسترس  - مکان  ایمن  

۹ - خوابیده  عرب  - همنش��ین  برهمن  - 
 فاقد شکیبایی  و بردباری   

10 - از ان��دام  گفتاری  - جمع  اثر - مرکز 
کنترل  عملیات  فوریتی  

از   - خیط��ی!  ع��دد   - -  ارتجاع��ی    11
مصالح  ساختمانی  در قدیم   

12 - نوعی  شعر دوبیتی  -  تیرگی   - زندان  
مسعود سعد سلمان  

13 - از انواع  هواپیماهای  مس��افربری  در 
ایران  - از قهرمانان  اساطیری  یونان  - فعل  

و عمل  - خاك  صنعتی  
14 - اتص��ال  و پیون��د -  ق��اب س��نگ   - 
کوهی  به  ارتفاع  3000 متر در شمال  یونان  

15 - فرمان  هنری! - از وس��ایل  نقلیه  در 
واحده��ای  ام��دادی  - فیلم��ی  از ابراهی��م  

حاتمی  کیا  
عمودی  :

1 - در س��ال  1354 ای��ن  کش��ور بعنوان  
چهارمین  کش��ور دارنده  خدم��ات  اورژانس  
پیش  بیمارس��تانی  در جهان  شناخته  شد - 
تشکیل  دهنده  فرانسوی  نخستین  سیستم  
پی��ش  بیمارس��تانی  در قرن  نوزده��م  که  از 

تریاژ و نقل  و انتقال  استفاده  نمود    

2 - الف��ت  -  آبی  که  بر اثر ماندن  در جایی  
رنگش  تیره  یا کدر ش��ده  باش��د - دانشگاه  
عل��وم  پزش��کی  ک��ه  درم��ان  بخ��ش  اعظ��م  
بیماران  غرب  اس��تان  مازندران  را پوش��ش  

داده  
3 - قلم  انگلیسی  - نوعی  خویشاوندی  - 

از وسایل ارتباطی  
4 - آزاد - یقه  آهاری  - اصطاحی  در دو و 

میدانی  - آب  مروارید 
5 -  درختچه  ای زیبا  - از صور فلکی

6 -  پلیدی  -  نقاش��ی  با رن��گ  خمیری  یا 
روغنی  بر روی  شیش��ه  - از شهرستان های  

استان  گیان  
7 - نت  وسط  - منزل ماه که در آن کسوف 
پذیرد -  میزان  انتقال  س��یال   در یك  صفحه  

 - آلوی  کوهی  
8 - روش��ی  ب��رای  انتخ��اب  مصدومین  و 

تقس��یم  بندی  آنها براس��اس  فوریت  درمان  
است  -  از اجزای  پوند پول  بریتانیا  - سومین  

سد تامین  کننده  آب  پایتخت   
۹ - نام��ی  برای  فصل  پایی��ز - از صادرات  

غیر نفتی  ایران  - جیران  - خاشاك  
10 -  رسته  - اهل  مرکز استان  خوزستان   

-  گوشه دار  
11 –  بسیار خشمگین   -  به  صدا در آوردن  

ساز  
12 - ح��رف  توفیر - تمام  کننده  - ش��ب 

گذشته  - سوقات کشمیر   
13 -  بی دین��ان   - ج��رات  پی��دا ک��ردن  - 

پارچه  کهنه  
14 -  س��رهنگ  - مومن بودن،  باور داری  

 - باغ  شداد 
15 -  نخستین  نشریه  تخصصی  اورژانس  

در ایران  - اتاق  فرمان  مرکز اورژانس  

پاسخ جدول شماره 8
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