
قدیمــى  ســاختمان  بــود؛   95 دى مــاه   30 پنج شــنبه، 
مى ســوخت،  آتــش  در  نیــم  و  ســاعت  ســه  پالســکو 
نیروهــاى آتش نشــانى و اورژانــس از ابتــداى حادثــه در 
محــل حضــور داشــتند. پــس از چنــد ســاعت تــالش 
ــه  ــاعت 11 و 30 دقیق ــش در س ــار آت ــراى مه ــه ب بى وقف
ــاله  ــاختمان 54 س ــاورى س ــت و ناب ــال به ــاره در کم یک ب
پالســکو بــر ســر آتش نشــانان فروریخــت. فروریختــن نمــاد 
مدرنیتــه تهــران باعــث شــد تــا چهــره اى متفــاوت از مــردم 
ــه جــرأت  ــه ب ــده شــود؛ چهــره اى ک ــت بحــران دی و مدیری
ــاى  ــق در الیه ه ــه اى عمی ــان از فاجع ــت نش ــوان گف مى ت

زندگــى آدم هــا و مدیریت هــا بــه شــمار مى آیــد.
ضمیر پنهان جامعه

زمانــى کــه پالســکو در زمــان پخــش زنــده خبــر 
فروریخــت موجــى از تــرس و انــدوه و دلهــره بــر ســر کشــور 
ــه تنهــا در کشــور کــه در  ســایه انداخــت. خبــر به ســرعت ن
تمــام دنیــا پیچیــد. خیــل عظیمــى از مــردم در خیابان هــاى 
ــلفى هاى  ــد س ــه تولی ــا ب ــدند ت ــع ش ــاختمان جم ــراف س اط
ناخوشــایند و فیلم هــاى مختلــف بپردازنــد. مــردم تمــام راه هــا 
ــده  ــد؛ آمبوالنس هــا در میــان جمعیــت مان را بنــد آورده بودن
و امدادرســانى را بــا مشــکل مواجــه کــرده بودنــد تــا جایــى 
ــد  کــه تکنســین ها و امدادگــران از مــردم خواهــش مى کردن
کــه راه را بــاز کننــد. دو جبهــه متفــاوت فرهنگــى در دنیــاى 
مجــازى راه افتــاده بــود؛ عــده اى از حضــور خودشــان 
در کنــار پالســکو فیلــم و عکــس مى گرفتنــد و ســعى 
ــد  ــه را یافته ان ــن فاجع ــازه اى از ای ــد ت ــد بع ــد بگوین مى کردن
ــف  ــورهاى مختل ــگ کش ــه فرهن ــا مقایس ــم ب ــده اى ه و ع
ــاله  ــا ره صدس ــد ت ــالش مى کردن ــه ت ــروز حادث ــان ب در زم

کــه  راهــى  کننــد؛  طــى  یک شــبه  را  فرهنگ ســازى 
ــر  ــر کــس ه ــود. ه ــرده ب ــر نک ــه آن فک ــچ گاه کســى ب هی
آنچــه از دســتش برمى آمــد انجــام مــى داد؛ بــا هــر شــیوه اى 
کــه مى توانســتند کاریکاتــور، دابســمش، برنامــه تلویزیونــى، 
ــه  ــود ک ــار ب ــن ب ــراى اولی ــن ب ــاید ای ــى و ... ش ترانه خوان

ــد. ــى را درك مى کردن ــه فرهنگ ــن فاجع ــق ای ــردم عم م
آن روى سکه مدیریت بحران

ــد امــا  ــا حتــى فاجعــه مى نامن پالســکو را یــک ســانحه ی
بایــد گفــت کــه فاجعــه اصلــى فروریختــن یــک ســاختمان 
قدیمــى نبــود بلکــه ضعف هــا و کمبودهــاى بى شــمار 
مدیریــت بحــران بــود کــه بیــش از حــد خودنمایــى مى کــرد؛ 
ــان را  ــام تالشش ــه تم ــر در صحن ــاى حاض ــد نیروه هرچن
ــر  ــا را پ ــى کمبوده ــاى خال ــتند ج ــا نمى توانس ــد ام مى کردن
کننــد. تــازه بعــد از ســانحه بــود کــه بعضــى مــوارد یکى یکى 
ــور  ــالن کش ــان هاى ف ــه آتش نش ــًال اینک ــد مث ــان مى ش بی
همســایه بــا جــت پــک (کولــه پشــتى پرتابــى) بــه نبــرد بــا 
ــانى هاى  ــروزه آتش نش ــه ام ــا اینک ــد ی ــوزى مى رون آتش س
دنیــا از تجهیــزات بســیار پیشــرفته و بــه روزى اســتفاده 
مى کننــد کــه در هیچ کــدام از ایســتگاه هاى آتش نشــانى 
ــور  ــت کش ــانى پایتخ ــه آتش نش ــود؛ اینک ــت نمى ش ــا یاف م
حتــى خیلــى از تجهیــزات حداقلــى اش را هــم نــدارد و خیلــى 
از ایســتگاه هایش هــم اســتاندارد نیســت و اگــر ایــن شــرایط 

کالن شــهرى چــون تهــران اســت پــس دیگــر شــهرها در چه 
وضعیتــى بــه ســر مى برنــد؟! گذشــته از تجهیــزات ناکارآمــد 
و ناکافــى، عــدم مدیریــت صحیــح در ســانحه پالســکو نیــز 
ــود؛ عــدم وجــود نیروهــاى متخصــص در  بســیار برجســته ب
ــدام  ــه م ــى ک ــى و خبرهای ــردارى غیراصول رأس کار، آوارب

ــدند. ــب مى ش تکذی
واویالهاى بعد از مصیبت

متأســفانه مــا یــاد گرفته ایــم کــه وقتــى کار از کار گذشــت 
مــدام پشــت بــه دســتمان بکوبیــم و بگوییــم چــرا ایــن کار 
ــل  ــرا از قب ــم؛ چ ــرا آن کار را نکردی ــم و چ ــام ندادی را انج
ــک  ــه از ی ــاى اینک ــه ج ــفانه ب ــم؛ متأس ــزى نکردی برنامه ری
ــا آن رخ دهــد  ــم ت ــم منتظــر مى مانی ــه پیشــگیرى کنی حادث
ــا  ــردم ب ــد از اینکــه م ــم. بع ــش کنی ــه حال ــد فکــرى ب و بع
ــد  ــد آوردن حضــور خــود خیابان هــاى اطــراف پالســکو را بن
همــه تأســف مى خوردنــد بابــت فرهنــگ اشــتباهمان! 
ــات  ــار در تصادف ــل یک ب ــا حداق ــى از ماه ــه خیل درصورتى  ک
ــرایط  ــن ش ــه در بدتری ــى ک ــوادث از مردم ــاى ح و صحنه ه
زندگى شــان بــه ســر برده انــد عکــس و فیلــم تهیــه 
کــرده و پخــش نموده ایــم! و هیــچ گاه هــم بــه ایــن 
ــاى  ــت. در روزه ــتباه اس ــان اش ــه کارم ــم ک ــر نکرده ای فک
پالســکو متصدیــان امــور فرهنگــى کشــور تــازه بــا معضلــى 
ــدادى  ــاى ام ــس و خودروه ــه آمبوالن ــدادن ب ــام راه ن ــه ن ب

ــن  ــدند چندی ــه کار ش ــع دســت ب ــان موق ــد و هم ــى بردن پ
ــل از  ــا قب ــد ت ــدا مى دان ــا خ ــاختند ام ــن س ــف و انیمیش گی
ــن معضــل جــان خــود را از  ــر به خاطــر ای ــد نف پالســکو چن
دســت داده انــد! تــا قبــل از پالســکو کســى نمى دانســت کــه 
آتش نشــان کیســت و چــه شــغل پرخطــرى دارد. مــردم مــا 
ــن  ــوى دوربی ــه همیشــه جل ــند ک ــانى را مى شناس ــا کس تنه
بوده انــد و بــراى همیــن هــم کســانى را کــه از جــان 
ــه  ــانى را ک ــند؛ کس ــد را نمى شناس ــه مى گذارن ــان مای خودش
هیــچ گاه فرصــت نمى کننــد  جلــوى دوربیــن بیاینــد و همیــن 
ــا  ــد و ی ــا ناســزا بگوین ــه آن ه ــا ب مســئله باعــث مى شــود ت

ــد. ــور ندهن اجــازه عب
حرف آخر

از علــوم جدیــد در دنیاســت کــه  مدیریــت بحــران 
آن  چگونگــى  و  اصــول  بــه  متفاوتــى  تئورى هــاى 
و  ارزیابــى  بــا  بحــران  مدیریــت  درواقــع  مى پــردازد. 
پیش بینــى خطــرات و حــوادث و بررســى منابــع و امکانــات، 
برنامه ریــزى مى کنــد تــا بتوانــد در صــورت بــروز هــر 
ــى را کاهــش  ــر، خطــرات احتمال ــه و فراگی ــه غیرمترقب حادث
ــا تصمیم گیــرى ســریع در کوتاه تریــن زمــان بتوانــد  داده و ب
ــران  ــت بح ــد. مدیری ــادى بازگردان ــت ع ــه حال ــرایط را ب ش
و وجــود قوانیــن کاهــش بحــران یکــى از ویژگى هــاى 
ــى در  ــرایط جغرافیای ــت ش ــه عل ــه ب ــت ک ــورهایى اس کش
ــه گاه اســت. در  ــه و طبیعــى گاه ب معــرض حــوادث غیرمترقب
ــئول  ــى، مس ــتگاه هاى گوناگون ــا و دس ــورها نهاده ــن کش ای
ــران،  ــش بح ــاره کاه ــا درب ــر نهاده ــردن دیگ ــگ ک هماهن
ــژه و  ــرایط وی ــا ش ــه ب ــى، مقابل ــکاف هاى قانون ــى ش بررس

ــتند.  ــادى هس ــرایط ع ــه ش ــت ب ــازى و بازگش بازس

هر سـاله با رسـیدن بهار و شـروع تعطیالت نوروزى 
موجى از شـادى سراسـر کشـور را فرا مى گیرد. طبیعت 
نـو، بهـار سرسـبز و 15 روز تعطیـالت، همـگان را بـه 
ایـن  در  مى دهـد.  سـوق  مسـافرت  و  تفریـح  سـوى 
ایـام تمامـى نیروهـاى سـتادى و عملیاتـى اورژانـس 
آماده بـاش هسـتند و از تفریـح و تعطیـالت بى بهره انـد 
کار  ماهیـت  کـه  زیـرا  کـرد  گالیـه  نمى تـوان  البتـه 
اورژانـس پیش  بیمارسـتانى در این شـرایط بیشـتر نمود 

پیـدا مى کنـد.
طـرح امـداد نـوروزى کـه از 25 اسـفند لغایـت 15 
فرودیـن هـر سـال اجرایـى مى شـود نمایشـى از اقتدار 
و  اسـت  پیش بیمارسـتانى  اورژانـس  توانمندى هـاى  و 
حقیقتـًا جـاى افتخـار و سـربلندى اسـت کـه اورژانـس 
115 هـر سـاله از ایـن امتحـان سـخت، پیروزمندانـه 

مى آیـد. بیـرون 
بـا توجـه بـه تجارب سـال هاى گذشـته، الزم اسـت 
کـه همه دلسـوزان و فعاالن حوزه فوریت هاى پزشـکى 
بـراى بهتـر اجـرا شـدن این طـرح، آسـتین همـت باال 
از  حماسـى تر  را   96 نـوروزى  امـداد  طـرح  و  بزننـد 
سـال هاى قبـل اجـرا کننـد. تفاوت آشـکارى کـه طرح 
امـداد نـوروزى امسـال بـا سـال گذشـته دارد خدمـات 
اورژانـس هوایـى اسـت. در نـوروز 96 بـا 31 پایـگاه 
هوایى پوشـش بسـیار کامل تـرى از خدمـات را خواهیم 
داشـت. شایسـته اسـت که در اینجا از زحمات ارزشـمند 
دکتـر کولیونـد در توسـعه تقریبـًا 50 درصـدى نـاوگان 
اورژانـس هوایـى کشـور تقدیـرى ویژه داشـته باشـیم.

اورژانـس  پوشـش صددرصـدى  کـه  اسـت  امیـد   
باشـیم. شـاهد   97 نـوروز  در  را  نقطـه)   44) هوایـى 

رکـن  اورژانـس،  پرتـالش  و  فـداکار  نیروهـاى   
اصلـى طـرح امـداد نـوروزى هسـتند کـه الزم اسـت 
دسـت همـه آن هـا را بـه گرمى فشـرد. این عزیـزان از 
تفریـح و اسـتراحت خـود گذشـته    اند و بـراى کمـک به 
مددجویانـى که بعد از خدا چشـم امیدشـان بـه اورژانس 
اسـت، کمـر خدمـت بسـته اند. بـا توجـه بـه سـختى و 
فشـردگى کار در ایـام نوروز الزم اسـت مدیـران محترم 
مراکـز امکانـات رفاهـى پایگاه هـاى اورژانـس را اندکى 
ارتقـاء دهنـد تا کیفیـت خدمات رسـانى نیروهـا افزایش 

. بد یا
امیـد اسـت که انتهـاى نـوروز 96 همانند سـال هاى 
گذشـته تـوأم بـا سـربلندى و افتخار هرچه بیشـتر براى 
کشـور  سراسـر  پیش بیمارسـتانى  اورژانـس  سـازمان 

. شد با
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سخن مدیر مسئول

طرح امداد نوروزى و آزمونى دیگر 
براى اورژانس

  12صفحه + 4 صفحه ضمیمه تنفس (رایگان)

»»فـراخــــوان«« 

مسابقه عکس اورژانس در ایام نوروز
از خدمات اورژانس در ایام نوروز عکس بگیرید 

تا 20 فروردین ماه 96 براى ما ارسال کنید

عکس هاى برگزیده در نشریه یک یک پنج و کانال تلگرامى منتشر خواهد شد
همچنین به بهترین عکس ها جوایزى ارزنده اهدا مى شود

شماره تلگرامى جهت ارسال عکس
09011115852 (ادمین کانال یک یک پنج)

مصاف با برف هاى بختیارى
پانزدهمین سفرنامه یک یک پنج را در استان چهارمحال و بختیارى دنبال کنید  

خدمات رایگان، با طعم زندان!
نگاهى به خألهاى حقوقى در اورژانس پیش بیمارستانى

در مسیر خدمت تا پاى جان...

کارانه ها؛ زیر تیغ کم لطفى 
معاونت هاى درمان

پرونده اى در باب کارانه  فوریت هاى 
پیش بیمارستانى و چالش هاى آن

اورژانس ایرانشهر
 سیالب را به زانو درآورد

پالسکو، نه بار اول...
 نه بار آخر!
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 قرعه کار به نام 
من دیوانه زدند!

بازگشت ترانه 
به زندگى

گفتگو با دیسپچر جوان همدانى که با یک 
قرعه کشى در تقسیم بندى طرحى ها به 

دیسپچ آمد!

واویالهاى بعد از مصیبت!
تحلیلى در باب مدیریت بحران با نگاهى به سانحه پالسکو

روایتى از عملیات احیاء 
فرزند یکى از تکنسین هاى 

مشهد
 

گفتگو با خانواده شهید حسین میرى



صفحه

ایــن روزهــا مناطــق کوهســتانى و سردســیر بــا معضــل جدیــدى 
ــث مســدود  ــرف باع ــارش ب ــوالك. ب ــرف و ک ــده اند؛ ب ــه رو ش روب
از  پــس  تکنســین ها  و  مواصالتــى مى شــود  راه هــاى  شــدن 
ســاعت ها جــدال بــا بــرف و ســرما، مأموریت هایشــان را بــه اتمــام 
ــاه زمانى کــه شــهرهاى  ــه، هشــتم بهمن م مى رســانند. در روز جمع
اســتان کرمانشــاه بــه دلیــل بــارش پیایــى بــرف، ســفیدپوش شــده 
ــز  ــیم مرک ــداى بى س ــد؛ ص ــده بودن ــدود ش ــا مس ــام جاده ه و تم
پیــام شهرســتان داالهــو بــه صــدا درآمــد و بــراى امدادرســانى بــه 
مــادر بــاردارى در یکــى از روســتاهاى آنجــا درخواســت کمک شــد. 
ــاندند و  ــار رس ــن بیم ــه بالی ــان را ب ــختى خودش ــین ها به س تکنس

آمبوالنــس در زمــان برگشــت واژگــون شــد.
آزادى، روابــط عمومــى مرکــز مدیریــت حــوادث و  اکبــر 
ــت: در  ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــاه ب ــکى کرمانش ــاى پزش فوریت ه
ــام  ــز پی ــا مرک ــه ب ــى ک ــى تماس ــاه ط ــتم دى م ــه، هش روز جمع
اورژانــس گرفتــه شــد بــراى امدادرســانى بــه مــادرى بــاردار در یکى 
از روســتاهاى شهرســتان داالهــو درخواســت کمــک شــد. وى در 
ــد  ــه محــل مراجعــه کردن ــى کــه تکنســین ها ب ــزود: زمان ادامــه اف
ــت  ــد از دریاف ــد و بع ــل نمودن ــگاه منتق ــه درمان ــادر پرخطــر را ب م
خدمــات اولیــه بــه بیمارســتان اســالم آباد داالهــو انتقــال دادنــد و 
در مســیر برگشــت، آمبوالنــس واژگــون شــد البتــه بــه تکنســین ها 
آســیبى وارد نشــد و مامایــى کــه از درمانــگاه تکنســین ها را 

ــد. ــرات ش ــتون فق ــاى س ــار تروم ــرد دچ ــى مى ک همراه

ــن  ــه در ای ــت ک ــین هایى اس ــى از تکنس ــرى یک ــول نظ رس
ــات  ــن عملی ــوص ای ــت؛ وى در خص ــته اس ــور داش ــات حض عملی
گفــت: ســاعت 10 دقیقــه بــه 4 بامــداد روز جمعــه بــود کــه بــراى 

ــد.  ــک ش ــت کم ــور درخواس ــتاى گاو س ــاردارى از روس ــادر ب م
حــدود 20 ســانتى متر بــرف باریــده بــود؛ بــا آمبوالنــس هایلوکــس 
ــا  ــپس ب ــم و س ــگاه بردی ــه درمان ــار را ب ــدا بیم ــدیم؛ ابت ــزام ش اع
ــو  ــالم آباد دااله ــتان اس ــه بیمارس ــا وى را ب ــک مام ــى ی همراه

ــم. ــل کردی منتق
وى در ادامــه افــزود: ســاعت حــدود 8 و 30 دقیقــه صبــح بــود 
ــگاه  ــه پای ــیر برگشــت ب ــید و در مس ــام رس ــه اتم ــات ب ــه عملی ک
بودیــم کــه مأموریتــى دیگــر از همــان روســتا و بــراى کمــک بــه 
ــه  ــارش بى وقف ــل ب ــه دلی ــد. ب ــالم ش ــرى اع ــاردار دیگ ــادر ب م
بــرف، جــاده بســته شــده بــود و بعــد از تمــاس بــا مرکــز بهداشــت 
ــه  ــد ک ــاز کنن ــاده را ب ــه ج ــم ک ــت کردی ــدارى درخواس از راه
متأســفانه موفقیت آمیــز نبــود و در نهایــت بــا کمــک یــک تراکتــور 

ــه روســتا رســیدیم.  ب
نظــرى اظهــار داشــت: مجــدداً همــان مســیر درمانــگاه و 
ــدى  ــت در کمربن ــان برگش ــم و در زم ــى کردی ــتان را ط بیمارس
شــد؛  واژگــون  و  منحــرف  جــاده  از  آمبوالنــس  اســالم آباد، 
ــار آســیب شــد. ــرد دچ ــا را همراهــى مى ک ــه م ــى ک متأســفانه مامای
وى تصریــح کــرد: پــس از ایــن حادثــه بــا اورژانــس اســالم آباد 
تمــاس گرفتــه و درخواســت کمــک نمودیــم؛ مامــا بــراى درمــان 
ــا  ــدام ت ــزاد اب ــکارم به ــن و هم ــد و م ــل ش ــتان منتق ــه بیمارس ب
زمــان رســیدن نیــروى انتظامــى و در آوردن آمبوالنــس، در محــل 

ماندیــم و نهایتــًا در ســاعت 19 بــه پایــگاه برگشــتیم.

راهى که پیموده   ایم...
در باب دو ساله شدن نشریه!

ــود و شــلوغى و  ــن روزهــاى ســالى خســته در حــال ســپرى شــدن ب آخری
دردســرهاى خــاص خــودش را داشــت. یــک پایــم در دفتــر شــرکت طراحــى 
ــم  ــک پای ــر اختصاصــى نداشــت- و ی ــوز نشــریه دفت ــا هن ــود - آن روزه ب
ــاى  ــگاه و کاره ــنگین پای ــیفت هاى س ــس. ش ــاده اى اورژان ــگاه ج در پای
ــرو  ــر نی ــریه دو نف ــا نش ــود. آن روزه ــده ب ــم را بری ــریه امان ــنگین تر نش س
ــودم و  ــرد ب ــردبیرى خ ــه س ــن ک ــى! م ــر نجف ــن و دکت ــتر نداشــت، م بیش
ــنده  ــم نویس ــان ه ــر دوم ــود. ه ــور ب ــئولى صب ــه مدیرمس ــى ک ــر نجف دکت
بودیــم، هــم ویراســتار، هــم مدیــر هنــرى، هــم عــکاس و هــم... بــا هــزار 
ــماره  ــتین ش ــى، نخس ــه دولت ــال بودج ــک ری ــدون ی ــت و ب ــار و زحم فش
ــش  ــد و فردای ــرون آم ــاپ بی ــر چ ــفند 93 از زی ــخ 25 اس ــریه در تاری نش
ــط  ــود و فق ــتر نب ــخه بیش ــزار نس ــراژش ه ــد. تی ــت ش ــل اداره پس تحوی

ــگ! ــک رن ــى ت ــود و صفحــات الئ ــگ ب ــار رن ــدش چه جل
اسفند 93

اســفند 93 حکایــت زاده شــدن نشــریه از هیــچ بــود. نشــریه  اى کــه از بــدو 
ــتین  ــاص داد. نخس ــود اختص ــه خ ــتین را ب ــوان نخس ــن عن ورودش چندی
ــمى  ــریه رس ــتین نش ــران، نخس ــس در ای ــى اورژان ــریه تخصص ــا نش و تنه
ــراژ  ــا تی ــذى ب ــا نشــریه کاغ ــاله اش، تنه ــخ 40 س ــس کشــور در تاری اورژان
ــن نشــریه کاغــذى در وزارت  کثیراالنتشــار در وزارت بهداشــت و پرتیراژتری
ــریه  ــن نش ــه ای ــوان ب ــه مى ت ــت ک ــى اس ــه عناوین ــا هم ــت... این ه بهداش
ــن  ــن عناوی ــارغ از ای ــا ف ــراى م ــج» ب ــریه «یک یک پن ــا نش ــبت داد ام نس
دهــان پرکــن اســت... تنهــا یــک کلمــه مى توانــم در وصــف نشــریه بگویــم: 
عشــق...! عشــق بــه نوشــتن و قلــم زدن، عشــق بــه مطبوعــات و خبرنــگارى 
و عشــق بــه کار اورژانــس کــه شــغلى مظلــوم و گمنــام اســت. اصلى تریــن 
ــانه اى  ــأل رس ــتیم خ ــج» داش ــدازى «یک یک پن ــراى راه ان ــه ب ــزه اى ک انگی
موجــود در اورژانــس بــود. خالئــى کــه همچنــان هســت و همچنــان بایــد بــا 
کار بیشــتر پــر شــود. اســفند 93 حکایــت زاده شــدن نشــریه از هیــچ بــود...

اسفند 94
اســفند 94 حکایــت تــالش بــراى مانــدن و مانــدگار شــدن بــود. ســال 94 
بــراى نشــریه ســالى ســخت و طاقت فرســا بــود. تــا نیمــه ســال دفتــر کارى 
ــم چاپچــى  ــه مى بردی ــه چاپخان نداشــتیم. شــماره هاى اول نشــریه را کــه ب
ــاور  از محــل دفترمــان کــه مى پرســید مى گفتیــم: دفتــر نداریــم! چاپچــى ب
نمى         کــرد کــه نشــریه اى بــا ایــن ابعــاد و بــا ایــن حجــم گســترده کشــورى 
بــدون دفتــر کارى باشــد. دفتــرى کــه نیمه هــاى ســال 94 تحویــل گرفتیــم 
ــام  ــر انج ــارج از دفت ــریه کار را خ ــاى نش ــود و بچه ه ــى نب ــش کاف فضای
ــت  ــد ثاب ــه بای ــى ک ــود. دوران ــریه ب ــذار نش ــال 94 دوران گ ــد. س مى دادن
مى کردیــم کــه هســتیم و وجــود داریــم و مى خواهیــم باشــیم...! اســفند 94 

حکایــت تــالش بــراى مانــدن و مانــدگار شــدن بــود...
اسفند 95

اســفند 95 حکایــت رشــد کمــى و کیفــى نشــریه اســت... ســال 94 را کــه 
ــم.  ــه بمانی ــم ک ــتیم و آمده ای ــه هس ــد ک ــان ش ــا باورش ــم خیلى ه گذراندی
ابتــداى ســال 95 ســال گشــایش در کار نشــریه بــود. دفتــر کارى نشــریه از 
جهــت فضــاى فیزیکــى ســه برابــر شــد. تیــم تحریریــه به طــور رســمى در 
دفتــر خــود مســتقر گشــت و شــکل و رســم کار شــبیه کارهــاى حرفــه اى 
ــت.  ــرار گرف ــان ق ــى الزم در اختیارم ــرى و تخصص ــزات دفت ــد. تجهی ش
ــد. ــوش ش ــاب فرام ــاى بى حس ــى حرف ه ــد و خیل ــا خوابی ــیارى تنش ه بس
ابتــداى ســال 95 رشــد مخاطبیــن نشــریه، نویــد موفــق بــودن کار را مــى داد. 
ــرده  ــه کار ک ــروع ب ــفند 94 ش ــه از اس ــج» ک ــى «یک یک پن ــال تلگرام کان
ــش اعضــاى  ــده اى در حــال افزای ــا رشــد فزاین ــداى ســال 95 ب ــود در ابت ب
ــزار و 500  ــش از 5 ه ــا بی ــفند 95 ب ــاال در اس ــود و ح ــود ب ــى خ تخصص
ــس در فضــاى  ــاع تکنســین هاى اورژان ــن اجتم ــال بزرگ تری ــر عضــو فع نف
مجــازى اســت. اســفند 95 حکایــت رشــد کمــى و کیفــى نشــریه اســت...

نشریه در سال 96
بــراى ســال آینــده انشــاءا... اگــر عمــرى باقــى بــود و دســت تقدیــر اجــازه 
ــم کــه  ــه داری ــم نوشــت. برنام ــان خواهی ــود و برایت ــم ب ــان خواهی داد کنارت
تعــداد صفحــات نشــریه را افزایــش دهیــم و قالــب صفحــات را نیــز طرحــى 
ــم  ــز اندکــى فراســازمانى عمــل خواهی ــع نشــریه نی ــم. در توزی ــو در افکنی ن
کــرد همچنیــن قصــد داریــم کــه فعالیت مــان در فضــاى مجــازى را افزایــش 

دهیــم و بــا تــوان و تــالش بیشــترى در فضــاى مجــازى ظاهــر شــویم.
ــه  ــت. برنام ــخت اس ــى س ــد کیف ــا رش ــت ام ــاده اى اس ــى کار س ــد کم رش
ــرز  ــه ط ــات را ب ــب و صفح ــواى مطال ــت محت ــه کیفی ــم ک ــدى داری ج
ــى     اش  ــه رشــد کیفــى نشــریه قضــاوت نهای ــم البت مشــهودى افزایــش دهی
ــا  ــا را تنه ــته م ــال گذش ــن دو س ــه در ای ــى ک ــا مخاطــب اســت. مخاطب ب
نگذاشــته اســت و امیــدوار هســتیم کــه در ســال آینــده نیــز همــراه بــا مــا 

ــد. بمان
کمى درد دل!

دو ســال از عمــر نشــریه «یک یک پنــج» مى گــذرد. بعضى هــا بدجــور 
ــه  ــان را متوج ــاى اشتباهش ــه رفتاره ــم ک ــا مى کنی ــد. دع ــان زدن نیش م
شــوند. بعضى هــا بى خیــال از کنارمــان گذشــتند؛ امیدواریــم همیشــه 
خــوش باشــند! امــا عــده اى حقیقتــًا کمک مــان کردنــد. از ذکــر نــام 
ــغ  ــاى بى دری ــه از حمایت ه ــت ک ــا الزم اس ــم ام ــتان معذوری ــه دوس هم
ــوم پزشــکى فســا  ــرم دانشــگاه عل ــر علیرضــا عســکرى، ریاســت محت دکت
ــه  ــوم پزشــکى فســا تشــکرى جانان ــرم عل ــن هیئــت رئیســه محت و همچنی

ــیم. ــرده باش ــژه ک و وی
من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست
تو هم ز روى کرامت چنان بخوان که تو دانى

غالم رضــا خادمى پــور کــه هم اکنــون 
ــه  ــان را ب ــس کرم ــى اورژان ــت فن معاون
عهــده دارد متولــد ســال 1356 اســت؛ 
مدیریــت  و  پرســتارى  کارشــناس 
ســال هاى  طــول  در  و  دارد  تحــول 
را  مختلفــى  پســت هاى  خدمتــش، 
ــال در  ــش س ــت. ش ــرده اس ــه ک تجرب
ــال  ــج س ــس، پن ــى اورژان ــش عملیات بخ
ــاده اى  ــهرى و ج ــاى ش ــئول پایگاه ه مس
ــش  ــه در بخ ــت ک ــال اس ــوده و 9 س ب
مشــغول  کرمــان  اورژانــس  ســتادى 

ــى  ــد؛ مدت ــى باش ــانى م خدمت رس
هــم مســئول حــوزه آمــوزش و 
ــر  ــال حاض ــوده و در ح ــش ب پژوه
اورژانــس   EOC مســئول  هــم 
کرمــان اســت و هــم معاونــت فنــى 
خادمى پــور  دارد.  عهــده  بــه  را 
ــه  ــه زلزل ــه فاجع ــت ک ــى اس کس
بــم را دیــده و لمــس کــرده اســت 
کرمــان  اورژانــس  پابه پــاى  و 
ــد  ــول و رش ــوان تح ــده و مى ت آم
ــه الى  ــان را در الب ــس کرم اورژان
گفتگویــى  دیــد.  حرف هایــش 
ــه  ــته ایم ک ــا وى داش ــى ب خواندن
ــوت  ــدن آن دع ــه خوان ــما را ب ش

. مى کنیــم
کار  که  شد  چه  «یک یک پنج»: 
انتخاب  را  پزشکى  فوریت هاى  در 

کردید؟
در زمان خدمت با فوریت ها آشنا شدم؛ در آن 
زمان زلزله اى در زرند رخ داد و عده اى مصدوم 
شدند اما افراد کمى بودند که مى توانستند به 
تصمیم  هم  همین  براى  کنند  کمک  مردم 
اتمام  از  بعد  و  شوم  حرفه  این  وارد  گرفتم 

سربازى تصمیم را عملى کردم.
اورژانس  وضعیت  «یک یک پنج»: 
به  کردید  کار  به  که شروع  زمانى  کرمان 

چه شکل بود؟
در آن زمان نامش مرکز اطالعات اورژانس بود و در 
پایگاه  پایگاه وجود داشت که دو  تنها 10  استان  کل 
از   84 سال  در  داشت.  قرار  کرمان  شهر  خود  در  آن 
مرکز اطالعات اورژانس به فوریت هاى پزشکى تغییر 
نام پیدا کرد و در سال 87 به مرکز  مدیریت حوادث 
و فوریت هاى پزشکى تبدیل شد. در حال حاضر 140 
پایگاه فعال در استان کرمان وجود دارد که 72 پایگاه 
در حوزه دانشگاه علوم پزشکى کرمان است و مابقى 

در حوزه جیرفت، بم و رفسنجان هستند.
طول  در  شما  خدمات  «یک یک پنج»: 
اورژانس کرمان  براى  سال هاى خدمتتان 

چه بوده است؟

راه اندازى سامانه آموزش مجازى فوریت پزشکى براى 
اولین بار در کشور، راه اندازى رشته کاردانى فوریت در 
بنده در  از کارهاى  نیروها  کرمان و آموزش و تربیت 
قریب  تاکنون  به طورى که  است  بوده  آموزش  بحث 
و  آموزش  بخش  در  مسئولیتم  زمان  در  نفر   130 به 
در  زمانى که  شده اند.  اورژانس  بدنه  وارد  پژوهش 
بخش آموزش مشغول بودم هنوز در شهرهاى دیگر، 
دانشکده علوم پزشکى تأسیس نشده بود و براى اینکه 
اقدام به  دوره هاى ضمن خدمت راحت تر برگزار شود 
بنده  اقدامات  دیگر  از  نمودیم؛  ویژه  سالن  راه اندازى 
بخش  در  تجهیزات  سازى  به روز  سال ها  این  در 

راه اندازى  دانشگاه،  بحران  سوله  راه اندازى   ،EOC
تیم سالمت پزشکى که این اتفاق در سال 93 رخ داده 
است.  بوده  داده شدند؛  آموزش  نفر  آن 450  که طى 
که  بحران  مدیریت  جامع  سامانه  راه اندازى  همچنین 
اولین EOC مجازى در کشور است و مدیران در هر 
زمانى و هر مکانى مى توانند اطالعات موردنیاز درباره 
 10 در   EOC راه اندازى  و  نمایند  دریافت  را  بحران 
شهرستان که همگى مستقل و مجهز هستند.البته سه 
کتاب مراقبت هاى تروما در اورژانس پیش بیمارستانى، 
بانک جامع سؤاالت فوریت هاى پزشکى و مجموعه دو 
جلدى برنامه پاسخ به حوادث و بالیا تألیف کرده ام و 

دو مقاله ام نیز در ISI منتشر شده است.
در  بگوئید؛  بم  زلزله  از  «یک یک پنج»: 

آن زمان چه مسئولیتى بر عهده داشتید؟
در  و  بودم  کرمان  شهرى  پایگاه  مسئول  موقع  آن 

روزهاى بعد از زلزله به عنوان مسئول فوریت در شهر 
و  بودیم  مستقر  بود  دیده  بیشترى  آسیب  که  بروات 
بودند همکارى  ایتالیا آمده  از  با تیم هایى که  آنجا  در 

داشتیم.
در  امدادرسانى  شرایط  «یک یک پنج»: 

آن موقع به چه شکل بود؟
آن  است  حاکم  هم اکنون  که  انسجام  و  نظم  این 
پاسخ  نه  و  داشتیم   EOC نه  نداشت؛  وجود  موقع 
مستقر  فرماندهى  سامانه  نه  و  داشت  وجود  بالیا  به 
حوادث  مدیریت  زمینه  در  آموزشى  کارکنان،  بود. 
ضعف هاى  ارتباطات  بحث  در  و  بودند  ندیده  بالیا  و 

اورژانس  تنها شامل  البته  نیز وجود داشت که  زیادى 
بخش هاى  در  مشکالت  این  و  نبود  پیش بیمارستانى 
این ها  داشت.  وجود  نیز  بهداشت  و  بیمارستانى 
مى بردیم  رنج  آن  از  همه  که  بود  اساسى  مشکالت 
و اثرات آن هم در کیفیت خدمات دهى به مردم کامًال 
مشهود بود؛ امکاناتى که در آن زمان وجود داشت 10 

درصد امکانات موجود هم نبود.
چه  بم  زلزله  از  بعد  «یک یک پنج»: 
تحول مهمى در اورژانس کرمان رخ داد؛؟

شاید مهم ترین اتفاق بعد از زلزله، دوره آموزشى ویژه 
آکوت که توسط ترکیه در کرمان برگزار شد؛ بود که 

بعد از آن مدیریت بحران شکل گرفت.
 ساماندهى بیمارستان ها، آموزش تیم هاى بهداشتى و 
تجهیزاتى که به روز شد باعث شد تا کرمان از وضعیت 
امیدوارکننده اى برخوردار شود و در این چند سال اخیر نیز 

همواره جزء رتبه هاى برتر کشورى در زمینه مدیریت 
حوادث غیرمترقبه بوده است. هرچند هنوز راه درازى 
تا رسیدن به مقصد مطلوب مانده اما به هیچ وجه قابل 

 مقایسه با قبل نیست.
«یک یک پنج»: با توجه به اینکه کرمان 
چه  اورژانس  است  زلزله خیز  منطقه  یک 
احتمالى  زلزله هاى  این  براى  برنامه هایى 

دارد؟
در کرمان 18 گسل شناخته شده و فعال وجود دارد که 
مى تواند منجر به خسارات باالیى شود و بیش از 80 
درصد ساکنان کرمان در فاصله کمتر از 10 کیلومترى 
با این گسل ها زندگى مى کنند؛ این خود هشدارى در 
بحث آمادگى است البته آمادگى که جامعه محور باشد و 
نیاز است این برنامه صورت بگیرد. چند سالى است که 
است  استان  دوم  مخاطره  زلزله  به خاطر خشک سالى، 
به  پاسخ  جامعه  و  عملیاتى  برنامه  منظور  به همین  و 
حوادث و بالیا تدوین شده است که تمام فرایندها و 
اصلى  واحدهاى  و  معاونت ها  از  انتظار  مورد  اقدامات 
تشریح  غیرمترقبه  حوادث  وقوع  زمان  در  دانشگاه 
صورت  مواجهه  و  مقابله  آن  اساس  بر  و  مى کند 

مى گیرد.
آینده  به  شما  نگاه  «یک یک پنج»: 

اورژانس کرمان چگونه است؟
سند توسعه خدمات فوریت در افق سال 1404 تنظیم 
به  فوریت  که  است  شده  بینى  پیش  آن  در  که  شده 
از  نقطه اى  چه  به  و  کند  حرکت  سویى  و  سمت  چه 
رشد و تعالى برسد که هم مدرن سازى اورژانس و هم 
توسعه کمى و کیفى خدمات را شامل مى شود. در این 
شده  توجه  خیلى  نوین  فناورى  از  استفاده  به  برنامه 
دیگر  از  کارکنان هم  ارتقاء سطح علمى  است. بحث 
فرصت  به  توجه  با  که  است  موردتوجه  برنامه هاى 
طالیى که با سازمان شدن اورژانس در اختیار ما قرار 
جایگاه  بهبود  براى  بزرگى  گام  مى توان  است  گرفته 

فوریت ها و ایجاد یک تحول بزرگ برداشت.
بهترین  و  بدترین  «یک یک پنج»: 
خاطرات دوران کارى شما چه بوده است؟

بدترین خاطره ام مربوط به حادثه زلزله زرند است که 
خانواده ام آنجا ساکن بودند و همین مسئله باعث شده 
بود تا نگرانى ام چند برابر شود و همین طور حادثه زلزله 
بم. بهترین خاطره ام هم مربوط به روزهایى است که 

اورژانس به سازمان تبدیل شد.
صحبتى  اگر  پایان  در  «یک یک پنج»: 

دارید بفرمائید.
خسته نباشید مى گویم به کارکنان عملیاتى و ستادى و 
همین طور مدیرانى که از گذشته تا کنون تالش کردند 
براى سازمان شدن اورژانس و از همه مهم تر زحمات 
دکتر کولیوند که از زمان ورود ایشان به خانواده بزرگ 
اورژانس شاهدیم که اورژانس جایگاه بهترى پیدا کرده 
اورژانس  نیروهاى  معیشتى  شرایط  امیدواریم  و  است 

نیز تقویت شود.

اوًال الزم مى دانــم کــه از همــه پرســتاران سراســر کشــور صمیمانــه تشــکر کنــم؛ اگرچــه مــردم مــا قلبــًا از پرســتاران متشــکرند. هرکــس کــه گــذارش بــه بیمارســتان 
افتــاده باشــد یــا مریــض و مریــض دار شــده باشــد، مى دانــد کــه نقــش پرســتار، چقــدر نقــش ُپربهــا و پــر اثــرى اســت. در حقیقــت، ایــن حرفــه پرســتاري، ترکیــب 
عجیبــی اســت - کــه مــن بــراي تقدیــر از پرســتاران و توجــه دادِن همــه انظــار و افــکار مــردم بــه ایــن قشــر شــریف، ایــن جملــه را عــرض مى کنــم - از یک ســو، 
ترکیبــی اســت از رحمــت و عطوفــت و مهربانــی و مراقبــت و از ســوي دیگــر، دانــش و معرفــت و تجربــه و مهــارت. لــذا اگــر طبابــت باشــد امــا پرســتاري نباشــد، طبابــت 

هــم نخواهــد توانســت عــالج بیمــاري بیمــار را بکنــد. بخــش مهمــى از بهبــود حــال بیمــاران مــا، مرهــون دســت نوازشــگر پرســتاران اســت.

عباس نظریان |||||||||||||||||||||||||||||||||||     
سردبیر

سرمقاله

مرد روزهاى سخت بم

جدال برف و آمبوالنس
گزارشى از عملیاتى که با واژگونى آمبوالنس خاتمه یافت

گفتگو با مردى که تاریخ شفاهى اورژانس کرمان است
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صفحه

شــاید بــراى خیلــى از تکنســین ها ایــن اتفــاق رخ داده باشــد 
ــکان خودشــان  ــه و بیمــار یکــى از نزدی ــن بیمــارى رفت ــر بالی کــه ب
و یــا اینکــه از بســتگان همکارانشــان باشــد. فقــط خــود تکنســین ها 
ــع  ــور مواق ــد و در این ج ــات را بدانن ــن لحظ ــختى ای ــد س مى توانن
ــش  ــه چال ــد ب ــه بلدن ــى ک ــا و چیزهای ــام تخصص ه ــه تم هســت ک
کشــیده مى شــوند؛ در چنیــن صحنه هایــى فشــارهاى جســمى و 
ــد و  ــراه بیمارن ــم هم ــا ه ــاال آن ه ــود؛ ح ــر مى ش ــد براب ــى چن روح
هــم تکنســینى هســتند کــه بایــد بــراى نجــات جــان بیمارشــان تمــام 
ــه  ــا هــم ب ــن لحظــات دو حــس ب ــد؛ در ای تالششــان را انجــام دهن
جــدال برمى خیزنــد؛ نبایــد اجــازه دهنــد کــه عواطــف و احساساتشــان 
ــن  ــع از تشــخیص درستشــان شــود. ای ــد و مان ــه نمای ــر آن هــا غلب ب
ــا  ــدام از آن ه ــر ک ــراى ه ــاید ب ــد ش ــه ب ــوب و چ ــه خ ــات چ لحظ
ــه  ــه اى از ذهنشــان ب ــم همیشــه در گوش ــاید ه ــا ش ــد و ی ــش آی پی

ــد. ــر کنن آن فک
آواى مرگ در خانه

زیــر  آمبوالنس هــا  بــود؛  مردادمــاه  گــرم  روزهــاى  از  یکــى 
ــت  ــا پش ــد، تلفن ه ــد بودن ــال رفت وآم ــهر در ح ــوزان ش ــاى س گرم
ــه  ــنا ب ــداى آش ــک ص ــط ی ــت خ ــد؛ پش ــگ مى خوردن ــم زن ــر ه س
ــت  ــار ایس ــاله اش دچ ــودك یک س ــه ک ــردى ک ــید؛ م ــوش مى رس گ
قلبــى تنفســى شــده بــود درخواســت کمــک کــرد. ســه دقیقــه بعــد 
آمبوالنــس جلــوى در بــود. ایــن دفعــه بیمــار، اعضــاى خانــواده یکــى 
از تکنســین ها بــود و بــدون فــوت وقــت عملیــات احیــاء شــروع شــد.

شــهرام طاهــرزاده، مدیــر روابــط عمومــى مرکــز  مدیریــت حــوادث 
ــات  ــن عملی ــاره ای ــوى درب ــان رض ــکى خراس ــاى پزش و فوریت ه

ــد یکــى از  ــه فرزن ــود ک ــاه ب ــت: ظهــر یکــى از روزهــاى مردادم گف
ــه  ــس بالفاصل ــک کــد آمبوالن همکارانمــان دچــار مشــکل شــد و ی
بــه محــل اعــزام شــد؛ هرچنــد تشــخیص اولیــه انســداد راه تنفســى 
بــود امــا پــس از حضــور در محــل مشــخص شــد کــه کــودك دچــار 
ــات  ــام عملی ــا انج ــبختانه ب ــه خوش ــده ک ــى ش ــى تنفس ــت قلب ایس

ــه بیمارســتان، خطــر رفــع شــد. ــاء توســط پــدرش و اعــزام ب احی

یک اتفاق غیره منتظره
ــت و  ــهد اس ــکى مش ــاى پزش ــین فوریت ه ــلى، تکنس ــا توس رض
ــت.  ــه کار اس ــغول ب ــس مش ــار اورژان ــش آم ــز در بخ ــرش نی همس
آن هــا دو بچــه هشــت ســاله و یــک  ســاله دارنــد. یــک روز در حیــن 
ــخیص  ــا تش ــود و ب ــکلى مى ش ــار مش ــش دچ ــد کوچک ــازى فرزن ب

ــد. ــروع مى کن ــاء را ش ــات احی ــى عملی ــى تنفس ــت قلب ایس
ــودم و  ــیفت نب ــن ش ــت: آن روز م ــوص گف ــن خص ــلى در ای توس
ــد  ــازى کــردن بودن ــودم؛ بچه هــا هــم ســرگرم ب مشــغول آشــپزى ب
ــا  ــت باب ــد و گف ــپزخانه آم ــه آش ــرم ب ــد بزرگ ت ــه فرزن ــه یک دفع ک
ترانــه دارد از خــودش صــدا درمــى آورد. رفتــم پیشــش دیــدم خوابیــده 
ــت  ــرش را درس ــاید س ــردم ش ــر ک ــد؛ فک ــور مى کن ــت و خورخ اس
ــا  ــردم ام ــت ک ــرش را درس ــر س ــت؛ زی ــته اس ــش نگذاش روى بال
فایــده اى نداشــت؛ نگاهــم بــه دور لبــش افتــاد کــه ســیاه شــده بــود؛ 
گفتــم شــاید چیــزى در گلویــش گیــر کــرده باشــد چنــد ضربــه بــه 
ــى  ــار انســداد راه هوای ــوز دچ ــا هن ــر شــد ام پشــتش زدم کمــى بهت
ــا  ــاء را شــروع کــردم؛ تنفــس مصنوعــى دادم و ب ــات احی ــود؛ عملی ب
ــا رســیدن آمبوالنــس عملیــات را ادامــه  اورژانــس تمــاس گرفتــم؛ ت
دادم؛ همــکاران کــه آمدنــد برایــش لوله گــذارى کردنــد و بــه 
بیمارســتان منتقلــش کردیــم؛ زمــان رســیدن بــه بیمارســتان تقریبــًا 
ــا در  ــام آزمایش ه ــد از انج ــود. بع ــده ب ــاز ش ــى اش ب ــراى تنفس مج
بیمارســتان مشــخص شــد کــه بــه دلیــل مصــرف اشــتباهى قــرص 
اعصــاب و روان دچــار عارضــه شــده اســت. جــواد رضایــى، تکنســین 
ــده  ــزام ش ــات اع ــن عملی ــه ای ــه ب ــهد ک ــکى مش ــاى پزش فوریت ه
بــود در خصــوص آن روز گفــت: مشــکل بیمــار بــا  عنــوان انســداد راه 
هوایــى گــزارش شــده بــود؛ ســه دقیقــه بعــد در محــل بودیــم؛ آنجــا 
متوجــه شــدیم کــه پــدرش از همکارانمــان اســت و در حــال ماســاژ 
ــه بیمارســتان  ــى گذاشــتیم و ســریع ب ــه هوای ــود؛ برایــش لول دادن ب
منتقلــش کردیــم و متوجــه شــدیم کــه دچــار مســمومیت شــده اســت 
البتــه خوشــبختانه خطــر رفــع شــد و بــا ســالمتى کامــل بــه آغــوش 

ــواده اش برگشــت. خان

الگوهاى موفق اورژانس در کشورهاى 
توسعه یافته

اورژانــس  سیســتم  بــراى  دنیــا  در  مشــخص  الگــوى  دو   
ــر شــرایط  ــق ب ــا منطب ــر دو آن ه ــه ه ــود دارد ک ــتانى وج پیش بیمارس
جغرافیایــى، اقتصــادى و فرهنگــى کشــورها مى باشــد. در الگــوى 
اســتفاده  آلمانى زبــان  کشــورهاى  در  کــه  ژرمنــى   - فرانســوى 
مى شــود تأکیــد بــر حضــور پزشــک بــر بالیــن بیمــار اســت و خدمــات 
ــد  ــرا معتقدن ــه مى شــود؛ زی ــار ارائ ــن بیم ــر بالی ــت مناســب ب ــا کیفی ب
مى تواننــد خدمــات حفظ کننــده حیــات را همان جــا ارائــه بدهنــد 
ــورها  ــن کش ــاى ای ــت. جغرافی ــاران اس ــال بیم ــه انتق ــاز ب ــر نی و کمت
ــى  ــًا پراکندگ ــرا عمدت ــرده اســت زی ــن سیســتم کمــک ک ــه ای ــز ب نی
ــر  ــال مصــدوم عــالوه ب ــاد اســت و انتق ــن کشــورها زی مناطــق در ای
زمــان، هزینــه زیــادى را نیــز دربــر دارد. در کشــورهاى آمریکایــى بــه 
دلیــل اینکــه توزیــع مراکــز درمانــى وضعیــت خــوب و مناســبى دارنــد 
ــه انتقــال ســریع مصــدوم  ــر پای سیســتم اورژانــس پیش بیمارســتانى ب
اســتوار اســت و سیســتم اورژانــس کشــور مــا نیــز از ایــن الگــو تبعیــت 
مى نمایــد.در حــال حاضــر الزم اســت کــه کمــى دربــاره ایــن سیســتم 
تجدیدنظــر شــود بــه خصــوص  در کالن شــهرهایى کــه بــا معضالتــى 
چــون ترافیــک درگیــر هســتند. امــروزه در بســیارى از کشــورهاى دنیــا 
ــد  ــت مى کنن ــد حرک ــاى هیبری ــمت الگوه ــه س ــد ب ــاى جدی الگوه
ــادى،  ــرایط اقتص ــاى ش ــر مبن ــه ب ــو ک ــر دو الگ ــى از ه ــى ترکیب یعن
امکانــات و زمــان رســیدن مى باشــد. مى تــوان مطالعاتــى در خصــوص 
ــاس  ــر اس ــام داد و ب ــد انج ــه دارن ــکالتى ک ــن و مش ــواع مصدومی ان
ــى و  ــى را طراح ــوع خدمات ــه ن ــده چ ــه در آین ــرد ک ــى ک آن پیش بین
ــام  ــراى تم ــت را ب ــوى ثاب ــک الگ ــوان ی ــع نمى ت ــود.در واق ــه نم ارائ
نقــاط دنیــا تعییــن نمــود و کشــور مــا مى توانــد از تجــارب کشــورهاى 
مختلــف در ایــن زمینــه اســتفاده کنــد و سیســتم نوینــى را ارائــه دهــد 
ــد.  ــت نماین ــد را دریاف ــع و کارآم ــى به موق ــد خدمت ــردم بتوانن ــه م ک
بایــد بــه ایــن دو نــوع رویکــرد کــه آیــا انتقــال ســریع مهــم اســت و 
یــا حفــظ حیــات و کاهــش صدمــات ناشــى از حادثــه را مدنظــر قــرار 
داد و سیســتمى متناســب بــا نیــاز مــردم را طراحــى نمــود و ایــن کار را 

ــود. ــتم هاى ادارى ننم ــر سیس ــز درگی نی

زمانــى کــه انســان بــراى زندگــى پــا بــر روى زمیــن نهــاد قوانینــى 
ــه  ــه ک ــرد؛ هرچ ــى اش وضــع ک ــذران زندگ ــراى گ ــى ب ــد ابتدای هرچن
ــر  ــه تکمیل ت ــن رفته رفت ــن قوانی ــد ای ــزوده مى ش ــر اف ــر بش ــر عم ب
ــازمان هاى  ــا و س ــیس ارگان ه ــع و تأس ــتردگى جوام ــدند. گس مى ش
ــا  ــه ب ــن شــدند ک ــى در قوانی ــدن خألهای ــه وجــود آم ــد باعــث ب جدی
مى شــدند.  پــر  داخلــى  آیین نامه هــاى  و  بخش نامه هــا  تهیــه 
ــه اى  ــن اســت؛ جامع ــر اســاس قوانی ــع ب ــام جوام ــدارى تم ــروزه پای ام
ــرج و فروپاشــى  ــتانه هرج وم ــا زود در آس ــر ی ــد دی ــد نباش ــه قانونمن ک
ــراى زندگــى جوامــع الزم  قــرار مى گیــرد؛ درواقــع قانــون همان قــدر ب
اســت کــه اکســیژن بــراى انســان ها. در ایــن دوران دیگــر عــدم وجــود 

ــى  ــا اجرای ــاى آن و ی ــه خأله ــد بلک ــى نمى باش ــن، مشــکل اصل قوانی
ــه در  ــد به طورى ک ــمار مى آین ــه ش ــى ب ــل اصل ــا معض ــدن آن ه نش

ــود. ــاس نم ــا را احس ــود آن ه ــوان کمب ــف مى ت ــاى مختل حوزه ه
خأل قوانین در اورژانس پیش بیمارستانى

ــا اســت کــه  ســازمان اورژانــس پیش بیمارســتانى نهــادى بســیار نوپ
تنهــا 41 ســال از عمــر آن مى گــذرد؛ اورژانــس در 26 ســال اول عمــر 
ــس  ــوده اســت و پ ــس ب ــات اورژان ــز اطالع ــا مرک ــع تنه ــود در واق خ
ــوادث و  ــت ح ــز مدیری ــه مرک ــه ب ــود ک ــم ب ــال  82 در ب ــه س از زلزل
ــزى،  ــا برنامه ری ــه ب ــى ک ــد؛ اتفاق ــل ش ــکى تبدی ــاى پزش فوریت ه
ــق  ــل عم ــه دلی ــه ب ــداد بلک ــم رخ ن ــارت محک ــه چ ــى و تهی پیش بین
فاجعــه زلزلــه بــم بــود کــه مســئولین بــه ایــن فکــر افتادنــد کــه بــه 
ــا  ــن مســئله باعــث شــد ت ــاز اســت و همی ــن ســازمانى نی وجــود چنی
ــاى بى شــمار رشــد  ــا کمبوده ــارس و ب ــى ن ــل طفل ــس 115 مث اورژان

ــد و گســترده شــود. کن
یکــى از مهم تریــن مشــکالت اورژانــس مربــوط بــه مســائل حقوقــى 
اســت؛ هیــچ قانــون و بخش نامــه و آیین نامــه مشــخصى در اورژانــس 
ــف  ــاى مختل ــن موقعیت ه ــر گرفت ــا در نظ ــه در آن ب ــدارد ک ــود ن وج
راه حــل ارائــه نمایــد و عــدم وجــود قوانیــن مشــخص باعــث شــده تــا 
ــه  ــه ب ــع احکامــى صــادر شــوند کــه شــاید ظالمان در بســیارى از مواق

نظــر برســد.
پنج ماه حبس تعزیرى؛ 3 میلیون جریمه نقدى

ــه صــداى  ــود ک ــداد 29 اردیبهشــت ماه ســال 95 ب ســاعت ســه بام
تلفــن مرکــز پیــام یکــى از شــهرهاى همــدان بــه صــدا درآمــد؛ خانمــى 
دچــار ایســت قلبــى تنفســى شــده و درخواســت کمــک کــرده بــود. در 
مســیر انتقــال بیمــار بــه بیمارســتان، همــراه بیمــار بــه دلیــل نبســتن 
ــود.  ــى مى ش ــات جزئ ــار صدم ــورد و دچ ــن مى خ ــى، زمی ــد ایمن کمربن
ــه بیمارســتان منتقــل  ــز ب ــا انتقــال بیمــار همــراه بیمــار نی هم زمــان ب
ــد درمانــى آن انجــام مى شــود و صبــح روز بعــد بــدون  مى شــود و رون
ــه آســیب جــدى از بیمارســتان مرخــص مى شــود.  وارد شــدن هیچ گون

ــد  ــین ها مى نمای ــکایت از تکنس ــه ش ــدام ب ــار اق ــراه بیم ــفانه هم متأس
ــا حضــور در محــل، ســعى در جلــب تکنســین ها  ــروى انتظامــى ب و نی
ــده در  ــه پرون ــى اولی ــس از بررس ــد. پ ــس مى نمای ــف آمبوالن و توقی
دادگاه بــراى تکنســین مذکــور، قــرار دادرســى و بعــد از بازپرســى قــرار 
ــا گذاشــتن  ــت ب ــن تکنســین درنهای ــه ای بازداشــت صــادر مى شــود ک
ــاه  ــد م ــس از چن ــره پ ــود. باألخ ــدرش آزاد مى ش ــب پ ــه از جان وثیق
ــج  ــه پن ــود و او ب ــالم مى ش ــى اع ــم نهای ــرا حک ــد در دادس رفت وآم
ــوم  ــدى محک ــه نق ــون جریم ــت 3 میلی ــرى و پرداخ ــس تعزی ــاه حب م

مى شــود.
خدمت رایگان بر لبه تیغ!

 مهــدى میرزایــى، دانشــجوى دکتــراى حقــوق خصوصــى و تکنســین 
ســابق فوریت هــاى پزشــکى مشــهد در خصــوص خألهــاى قانونــى در 
ــات انجــام  ــه تحقیق ــا توجــه ب ــد: ب ــس پیش بیمارســتانى مى گوی اورژان
شــده و بررســى کامــل مواد قانونــى و آراء صــادره از دادگاه هــا و نظریات 
ــان زحمت کــش و  ــم کــه کارکن ــن مهــم دســت یافت ــه ای مشــورتى، ب
ــه خدمــات  ــز یــک شمشــیر در حــال ارائ ــه تی ــر لب خــدوم اورژانــس ب
ــون  ــه واســطه عــدم وجــود یــک قان مى باشــند کــه ایــن امــر فقــط ب
جامــع، کامــل و بومى ســازى شــده در کشــور اســت کــه ایــن خــأل را 
بــا توجــه بــه یــک چــراغ راه و یــا بهتــر بگویــم یــک قانــون کامــل و 

جامــع مى تــوان مرتفــع ســاخت؛ بعــد از  انتشــار خبــر ســازمان شــدن 
اورژانــس بایســت فرصــت را مغتنــم شــمرد و در سایه ســار ایــن اقــدام 
بــزرگ، قوانینــى را از طریــق مجلــس محتــرم بــه تصویــب رســاند کــه 
بتوانــد بــار حمایتــى جهــت دفــاع از تکنســین ها و کارکنــان اورژانــس 

داشــته باشــد.
خانه از پاى بست ویران است!

مســلمًا قاضــى ایــن پرونــده بــر اســاس مســتندات، حکــم را صــادر 
ــى  ــود؛ مســئله اصل ــه آن وارد نم ــرادى ب ــوان ای ــوده اســت و نمى ت نم
ایــن پرونــده در جــاى دیگــر آن اســت؛ اینکــه چــرا یــک تکنســین بــه 
خاطــر یــک خطــاى کوچــک بایــد چنــد مــاه از وقتــش را در دادســرا 
ــار  ــد دچ ــى غیرعمــدى بای ــه خاطــر خطای ــرا ب ــد؟! اینکــه چ ــف کن تل
ــود  ــى وج ــع حقوق ــاد و مرج ــک نه ــد ی ــرا نبای ــود؟! چ ــابقه ش سوءس
ــى  ــن مواقع ــد و در چنی ــین ها باش ــى تکنس ــه حام ــد ک ــته باش داش
ــاى  ــار خط ــک دچ ــک پزش ــر ی ــد؟ اگ ــام ده ــى را انج ــاى قانون کاره
ــود  ــر مى ش ــتان حاض ــى در بیمارس ــروى انتظام ــا نی ــود آی ــکى ش پزش
ــک  ــر ی ــرا اگ ــس چ ــد؟ پ ــک مى کن ــتگیرى آن پزش ــه دس ــدام ب و اق

ــروى  ــود نی ــدى ش ــک غیرعم ــاى کوچ ــک خط ــار ی ــین دچ تکنس
ــد؟ ــس مى نمای ــف آمبوالن ــت و توقی ــه بازداش ــدام ب ــى اق انتظام

ــخص  ــک ش ــا ی ــز ی ــک مرک ــه ی ــى ب ــکالت ربط ــن مش ــود ای وج
ــران اســت».  ــه از پاى بســت وی ــروف «خان ــول مع ــه ق ــه ب ــدارد بلک ن
علــت اصلــى وجــود چنیــن معضلــى ایــن اســت کــه هیــچ گاه بــه ایــن 
مســئله فکــر نشــده و چــاره اى بــراى آن در نظــر گرفتــه نشــده اســت. 
ــتانى در  ــس پیش بیمارس ــه اورژان ــود اینک ــا وج ــم ب ــر اســت بگویی بهت
ــس 115 در  ــین ها و کادر اورژان ــا تکنس ــت ام ــان اس ــدم درم ــط مق خ
حوزه هــاى حمایتــى هیــچ گاه در خــط اول نبــوده و همیشــه فرامــوش 

شــده و یــا نادیــده گرفتــه شــده اســت.
چشم به راه آینده

قطعــًا ســازمان شــدن نقطــه عطفــى در تاریــخ اورژانس کشــور اســت؛ 
نقطــه اى کــه مى توانــد نقــش یــک معجــزه را ایفــا کنــد و اورژانــس را 
از دردهــاى مزمنــش نجــات دهــد تــا بیــش از ایــن هــر چنــد مشــاور 
ــد  حقوقــى دانشــگاه ها از نیروهــاى مراکــز اورژانــس حمایــت مى کردن
امــا شــاید آن طــور کــه بایــد ایــن حمایــت صــورت نمى گرفــت. حــاال 
ــک  ــه ی ــى رود ک ــار م ــایند انتظ ــزرگ و خوش ــاق ب ــن اتف ــود ای ــا وج ب
ــه  ــس کشــور اضاف ــه ســازمان اورژان ــه بدن ــى مســتقل ب بخــش حقوق

شــود و تمــام کمبودهــا و خألهــاى قانونــى آن را جبــران نمایــد.

نجات جان پنج مادر باردار توسط اورژانس 115 زنجان
جــواد مــرادى، مدیــر روابــط عمومــى مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــاى پزشــکى اســتان زنجــان از نجــات جــان پنــج مــادر بــاردار پرخطــر محصــور در بــرف در طــى 
ســه روز پیاپــى پنج شــنبه، جمعــه و شــنبه، چهاردهــم ، پانزدهــم و شــانزدهم بهمن مــاه خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه بــارش بــرف و انســداد مســیرهاى مواصالتــى 
برخــى روســتاها، اورژانــس 115 اســتان موفــق بــه نجــات پنــج مــادر بــاردار محصــور در بــرف شــد. وى در ادامــه افــزود: بعــد از تمــاس بــا مرکــز پیــام اورژانــس قزویــن، 
ــه بیمارســتان هاى  ــان ب ــه درم ــراد جهــت ادام ــن اف ــالغ اعــزام شــدند و همــه ای ــدى، اغولبیــک و آقب ــه روســتاهاى قزلجــه، تلخــاب، قاضى کن ــس ب ســه کــد آمبوالن

آیــت ا... موســوى زنجــان و رازى ماهنشــان انتقــال یافتنــد.

دکتر حمیدرضا خانکه||||||||||||||||||||||||     

حمزه رامین||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     
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نوسازى کیفى اورژانس، مقدم بر نوسازى کمى
ــاى  ــازى و ارتق ــت نوس ــى در جه ــات خوب ــر اقدام ــاى اخی ــى ماه ه ط
ــع  ــده اســت؛ توزی ــتانى کشــور انجــام  ش ــس پیش بیمارس ــزات اورژان تجهی
آمبوالنس هــاى اســپرینتر جدیــد، احــداث پایگاه هــاى هوایــى، تهیــه 
بالگردهــاى نــو بــراى پایگاه هــاى هوایــى و اســتخدام حــدود 4 هــزار نیــرو 
ــر انکارناپذیــرى در ارتقــاى «کمــى» خدمــات اورژانــس  کــه بى شــک تأثی

خواهــد داشــت.
مشــکلى کــه در ایــن میــان خودنمایــى مى کنــد عــدم توجــه کافــى بــه 
ارتقــاى «کیفــى» اورژانــس و خصوصــًا نیــروى انســانى متناســب بــا ارتقــاى 
ــد تجهیــزات مــدرن،  کمــى وســایل و تجهیــزات آن اســت. در اینکــه خری
تأســیس پایگاه هــاى بیشــتر و اســتخدام نیروهــاى تازه نفــس اقدامــى 
ــت  ــس اس ــکالت اورژان ــیارى از مش ــردن بس ــع ک ــر در مرتف ــت و مؤث مثب
شــکى نیســت امــا بایــد توجــه کــرد کــه گســترش صرفــًا کمــى اورژانــس 
نمى توانــد محــرك مناســبى جهــت افزایــش انگیــزه و روحیــه کارى 
ــن  ــس ای ــکالت اورژان ــن مش ــى از مهم تری ــد. یک ــس باش ــان اورژان کارکن
اســت کــه نیــروى انســانى آن، دچــار «احســاس تبعیــض» هســتند؛ آن هــا 
ــمت هاى  ــر قس ــان در دیگ ــکاران هم ترازش ــود و هم ــن خ ــه بی در مقایس
ــت  ــن موقعی ــد و ای ــر مى بینن ــى پایین ت ــود را در موقعیت ــى آشــکارا خ درمان
ــزان  ــات فاحــش در می ــى و اختالف ــث مال ــه مباح ــوط ب ــا مرب ــف تنه ضعی
پرداختى هــا نیســت بلکــه طیــف وســیعى از مســائل مختلــف را در 

برمى گیــرد.
ــه  ــوك قل ــا ن ــوزان ی ــر س ــاده اى میان کوی ــگاه ج ــه در پای ــینى ک تکنس
کوهــى بــه ارتفــاع چنــد هــزار متــر یــا در روســتایى دورافتــاده بــا وســایل 
گرمایشــى معیــوب، تانکــر آب غیربهداشــتى، آمبوالنــس فرســوده، اضافــه کار 
ــل  ــن قبی ــرایطى از ای ــاده و ش ــاه عقب افت ــن م ــن و چندی ــه پایی و کاران
خدمــت مى کنــد در مــدت زمانــى کوتــاه از خــود و شــغلش دل زده خواهــد 
شــد و از همــه مهم تــر اینکــه خانــواده  وى نیــز نســبت بــه شــغلش دلســرد 

خواهنــد شــد.
ــوع دارو،  چنیــن نیرویــى حتــى اگــر مدرن تریــن آمبوالنــس، بیشــترین ن
ــاغ»  ــد «دل ودم ــته باش ــار داش ــکارد و... را در اختی ــکوپ و بران ــن اس بهتری

ــى! ــه واقع ــى فاجع ــن یعن ــدارد و ای اســتفاده از آن را ن
ــزد مســئولین باالدســتى اش  ــد کــه ن ــد حــس کن تکنســین اورژانــس بای
داراى جایگاهــى ارزشــمند اســت؛ حــس کنــد کــه خــود و ســالمت جســم و 
روحــش بــراى مســئولین مهــم اســت، بایــد ببینــد کــه مســئولین مربوطــه 
ــوق  ــا حق ــد ت ــه کار مى بندن ــود را ب ــالش خ ــل ت ــه عم ــًا و در عرص واقع
مختلــف او اســتیفا شــده و بــا خیالــى آســوده، راهــى پایــگاه محــل خدمتــش 
شــود و مجبــور نباشــد بــراى گــذران زندگــى و امــرار معــاش در هــر مــاه 
ــره ورى در  ــاء به ــون ارتق ــه قان ــه ن ــرد درحالى ک ــیفت بگی ــى 20 ش 15 ال
ــکاران  ــر هم ــا دیگ ــب ب ــه اى متناس ــه کاران ــود و ن ــال مى ش ــش اعم حق
درمانــى اش دریافــت مى نمایــد! و نــه حتــى فرصتــى بــراى ورزش و تفریــح 

بــا خانــواده اش داشــته باشــد.

بازگشت ترانه به زندگى
روایتى از عملیات احیاء فرزند یکى از تکنسین هاى مشهد

خدمات رایگان، با طعم زندان!
نگاهى به خألهاى حقوقى در اورژانس پیش بیمارستانى



کمبود نیرو مشکل مهم اورژانس شهرکردصفحه
اورژانس  پایگاه   14 داراى  شهرکرد  شهرستان  گفت:  شهرستان  این  پایگاه هاى  تعداد  خصوص  در  شهرکرد  پیش بیمارستانى  اورژانس  مسئول  سلیمانیان،  محمد 
پیش بیمارستانى است که از این تعداد شش پایگاه شهرى و هشت پایگاه جاده اى مى باشد. وى در ادامه افزود: در اورژانس 115 شهرکرد 50 نفر نیروى مستقیم مشغول 
به کار هستند و مشکل عمده ما کمبود نیرو است. در حال حاضر در هر پایگاه چهار نفر مشغول خدمت رسانى هستند درصورتى که تعداد استاندارد نیرو 70 نفر باید باشد و 
این مسئله باعث شده تا تکنسین ها مجبور به انجام شیفت هاى اضافه و ساعات کارى طوالنى شوند. سلیمانیان تصریح کرد: شهرکرد شلوغ ترین شهرستان استان مى باشد 

و در 9 ماه گذشته بیش از 12 هزار مأموریت انجام داده است. فرسودگى آمبوالنس ها و نامناسب بودن آن ها براى منطقه از دیگر مشکالت است.

فرامــرز شــاهین، رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــاى 
«یک یک پنــج»  بــا  گفتگــو  در  چهارمحال وبختیــارى  پزشــکى 
گفــت: در کل اســتان 44 پایــگاه وجــود دارد کــه 28 پایــگاه جــاده اى 
ــال  ــبانه روزى در ح ــورت ش ــتند و به ص ــهرى هس ــگاه ش و 16 پای

مى باشــند.  خدمت رســانى 
ــتان  ــگاه در اس ــاخت پای ــت س ــن جه ــزود: خیری ــه اف وى در ادام
ــون  ــه تاکن ــد به طورى ک ــى دارن ــور فعال ــارى حض چهارمحال وبختی
16 پایــگاه را ســاخته اند کــه شــش پایــگاه بــه بهره بــردارى 

ــتند. ــاخت هس ــال س ــى در ح ــیده اند و مابق رس
ــن  ــس ای ــاى اورژان ــار فعالیت ه ــوص آم ــز در خص ــس مرک رئی
ــز  ــا مرک ــاس ب ــزار تم ــه ه ــور روزان ــت: به ط ــار داش ــتان اظه اس
پیــام اســتان گرفتــه مى شــود کــه 450 مــورد مربــوط بــه شــهرکرد 
ــن  ــه دیگــر شهرســتان ها مى باشــد. از ای ــوط ب ــى مرب اســت و مابق
ــت  ــه مأموری ــى ب ــهرکرد منته ــورد در ش ــى 60 م ــا 50 ال تماس ه
ــه  ــاره ب ــا اش ــارى ب ــس چهارمحال وبختی ــس اورژان ــود. رئی مى ش
ــاه  ــت: در 10 م ــان داش ــد بی ــال جدی ــا در س ــش مأموریت ه افزای
ــده  ــام ش ــتان انج ــطح اس ــت در س ــزار مأموری ــارى 25 ه ــال ج س
کــه نســبت بــه همیــن دوره زمانــى در ســال گذشــته کــه 19 هــزار 
مأموریــت بــوده افزایــش داشــته کــه ایــن افزایــش آمــار بــه دلیــل 
ــوده  ــه قبــل از اورژانــس ب افزایــش ســطح آگاهــى مــردم نســبت ب

اســت.
فرامــرز شــاهین بــه مشــکالت عمــده این اســتان نیــز اشــاره کرده 
و افــزود: اصلى تریــن مشــکل مــا عــدم وجــود اورژانــس هوایــى در 
ــه  ــک منطق ــارى ی ــتان چهارمحال وبختی ــت؛ اس ــه اس ــن منطق ای
ــتفاده  ــاى ســخت گذر بســیارى دارد؛ اس کوهســتانى اســت و جاده ه
از اورژانــس هوایــى اصفهــان نیــز نتوانســته کمــک چندانــى بــه مــا 
کنــد چــرا کــه اکثــر مناطــق کوهســتانى و عشایرنشــین هســتند و 
200 کیلومتــر بــا مرکــز اســتان فاصلــه دارد و اگــر اورژانــس هوایــى 
ــار  ــد دو ب ــد بای ــام ده ــا را انج ــن عملیات ه ــد ای ــان بخواه اصفه
ســوخت گیرى داشــته باشــد کــه ایــن باعــث از دســت رفتــن زمــان 
مى شــود؛ از آن گذشــته در بســیارى مواقــع نیــاز بــه انتقــال بیمــاران 
ــا  ــا را ب ــًال م ــه عم ــت ک ــن بیمارستان هاس ــاص بی ــرایط خ ــا ش ب

ــد. ــه رو مى کن ــش روب چال

ــکى  ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــت درم ــان، معاون ــن درخش محس
ــوص  ــج» در خص ــا «یک یک پن ــو ب ــارى در گفتگ چهارمحال وبختی
اورژانــس بیمارســتانى ایــن اســتان گفــت: در کل اســتان 10 
بیمارســتان عمومــى، تخصصــى و فــوق تخصصــى وجــود دارد 
کــه تمامــى آن هــا داراى بخــش اورژانــس هســتند و دو بیمارســتان 
ــه  ــتان اضاف ــتان هاى اس ــه بیمارس ــز ب ــگ نی ــه و کوهرن مالخلیف
شــدند. وى در ادامــه افــزود: در ســال گذشــته در بیمارســتان 
ــد ــدازى ش ــس راه ان ــش اورژان ــز بخ ــینا نی ــان و س ــگ، فارس کوهرن
در  عمومــى  پزشــکان  حضــور  خصــوص  در  درخشــان 
بیمارســتان هاى اســتان اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه تقســیم 
و توزیــع پزشــکان عمومــى در کل کشــور بــه عهــده معاونــت 
ــت  ــور عمومی ــام کش ــز در تم ــکالت آن نی ــت و مش ــت اس بهداش
ــاد  ــا ایج ــه ب ــم ک ــه بوده ای ــا مشــکل مواج ــن آن ب ــراى تأمی دارد ب
ــت توانســتیم آن مشــکل را  ــه صــورت گرف ــى ک ــزه و تمهیدات انگی
ــى  ــکان عموم ــتان ها پزش ــام بیمارس ــون در تم ــم و اکن ــل نمایی ح

ــتند. ــتقر هس مس
معاونــت درمــان دانشــگاه چهارمحال وبختیــارى بــه اقدامــات 
ــزود:  ــرده و اف ــاره ک ــتانى اش ــاى بیمارس ــده در اورژانس ه ــام ش انج
در حــوزه اورژانــس بیمارســتانى نیــز اقدامــات مختلفــى انجــام شــده 
ــتقرار  ــانى و اس ــروى انس ــاى نی ــا ارتق ــن آن ه ــه عمده تری ــت ک اس
ــن در  ــوده اســت. وى همچنی ــس ب پزشــک متخصــص طــب اورژان
خصــوص آمــار مراجعیــن بــه اورژانــس بیــان داشــت: در شــش مــاه 
ابتــداى ســال جــارى بیــش از 235 هــزار بیمــار بــه بیمارســتان هاى 
اســتان مراجعــه کرده انــد کــه از ایــن تعــداد 80 هــزار نفــر بســترى 
ــس  ــط اورژان ــا توس ــر آن ه ــزار نف ــش از 12 ه ــده اند و بی ــم ش دائ

ــده اند.  ــل ش 115 منتق
وى در خصــوص عمده تریــن مشــکل اورژانــس  ایــن اســتان 
گفــت: مهم تریــن مشــکل مــا در حــال حاضــر تعــداد بــاالى 
مراجعه کنندگانــى اســت کــه وضعیــت بســیارى از آن هــا اورژانســى 
ــادى شــده  ــاال باعــث ایجــاد معضــالت زی ــن تراکــم ب نیســت و ای
ــا اســتقرار یــک کلینیــک  ــر ایــن اســت کــه ب اســت و ســعى مــا ب
بــراى بیمــاران غیــر اورژانســى در کنــار اورژانــس، ایــن حجــم زیــاد 

ــم. ــا برداری از کار را از دوش آن ه

معاون درمان علوم پزشکى 
چهارمحال وبختیارى:

بیش از 235 هزار بیمار 
به اورژانس بیمارستانى 

مراجعه داشته اند

رئیس مرکز اورژانس 
چهارمحال وبختیارى:

استقرار اورژانس 
هوایى، مهم ترین نیاز 

استان است

چله زمستان و شهرکرد؟!
ــیارى از  ــم، بس ــزى کردی ــه برنامه ری ــال را ک ــفرنامه چهارمح س
ــى  ــد: آخــر کــدام آدم عاقل ــد و گفتن ــاران شــفیق خنــده اى کردن ی
در چلــه زمســتان بــه شــهرکرد مــى رود؟! چهارمحــال را بایــد 
ــس  ــاى اورژان ــود بچه ه ــى خ ــت حت ــرداد رف ــت و خ در اردیبهش
شــهرکرد هــم مى گفتنــد ســفرنامه چهارمحــال را بگــذار بــراى بهــار! 
و البتــه راســت هــم مى گفتنــد امــا از آنجــا کــه هیــچ جــاى کار مــا 
بــه آدم هــاى عاقــل نمى بــرد! چلــه زمســتان رفتیــم شــهرکرد (کار 
ــس  ــگارى و اورژان ــرد، در کار خبرن ــل نمى ب ــاى عاق ــه آدم ه ــا ب م

فقــط و فقــط بایــد عاشــق بــود!)
یــک هفتــه مانــده بــه ســفرنامه چهارمحــال؛ بــه یکى از دوســتان 
ــفرنامه  ــن س ــا در ای ــم بی ــت- گفتی ــت اس ــى چیره دس ــه عکاس -ک
ــراى  ــم: ب ــه زمســتان و شــهرکرد؟ گفت همــراه شــویم، پرســید: چل
ــم.  ــر مى روی ــس و خب ــد عک ــراى تولی ــم! ب ــه نمى روی ــح ک تفری
ــا  ــا را ب ــا م ــا و سرســبز اســت ام ــه بشــود چهارمحــال زیب ــار ک به
آن همــه زیبایــى چــه کار؟ مــا مى رویــم تــا ســختى کار همــکاران 
ــیم.  ــر بکش ــه تصوی ــخ زده ب ــاى ی ــه برف ه ــود را در میان ــام خ گمن
ــان  ــگ، فارس ــس کوهرن ــاى اورژان ــا بچه ه ــاعاتى ب ــا س ــم ت مى روی
و لــردگان هــم مســیر شــویم و روایتگــر ســختى و مشــقات 
ــا  ــاً ت ــه گاه ــى ک ــیم. مأموریت های ــان باش ــاى برفى ش مأموریت ه
ــا دل را  ــک و تنه ــه ت ــه اینک ــرد. خالص ــان مى ب ــاعت زم ــش س ش

ــران شــدیم. ــام ای ــرف و ب ــه جــاده و راهــى ســرزمین ب ــم ب زدی
ــت  ــیدیم. مدیری ــهرکرد رس ــه ش ــه ب ــود ک ــب ب ــاى ش نیمه ه
ــت  ــود باب ــرده ب ــدار ک ــالم هش ــال اع ــتاندارى چهارمح ــران اس بح
ــک  ــر ی ــا تأخی ــى را ب ــروع کار ادارات دولت ــوالك و ش ــرف و ک ب
ــه  ــر ک ــن فک ــا ای ــب ب ــاى ش ــود. نیمه ه ــرده ب ــالم ک ــاعته اع س
ــواب  ــه خ ــرد، ب ــى ک ــوان عکاس ــوالك مى ت ــرف و ک ــه در ب چگون

ــم... رفت
مرگ مادران باردار به صفر رسیده است

ــراب  ــان خ ــت درم ــر معاون ــفرنامه را روى س ــح روز اول س صب
شــدیم! دکتــر محســن درخشــانى مدیــرى جاافتــاده و منطقــى بــود. 
ــا ایشــان داشــتم اولیــن دغدغــه اش را  در گفتگــوى مفصلــى کــه ب
نبــود اورژانــس هوایــى در اســتان ذکــر کــرد و البتــه دغدغــه واقعــاً 
ــزار  ــن 235 ه ــار مراجعی ــانى از آم ــر درخش ــود. دکت ــى ب ــه جای ب
ــس بیمارســتانى اســتان ســخن گفــت  ــه اورژان نفــرى-در ســال- ب
ــاور  ــى در مج ــردن کلینیک های ــر ک ــا دای ــه دارد ب ــه برنام و اینک
ــر اورژانســى را از  ــن غی ــار ســنگین مراجعی ــس ب ــاى اورژان بخش ه
ــرى را  ــار دیگ ــان آم ــر درخش ــم کند.دکت ــس ک ــاى اورژان بخش ه
نیــز ارائــه داد کــه حقیقتــاً جــاى مباهــات داشــت. اینکــه دو ســال 
ــت  ــیده اس ــر رس ــه صف ــتان ب ــاردار در اس ــادران ب ــرگ م ــت م اس
ــت  ــوده اس ــاده اى نب ــت. کار س ــوده اس ــاده نب ــاً س ــن کار واقع و ای
اگــر کــه انــدك اطالعاتــى از وضعیــت جغرافیایــى و فرهنگى اســتان 
ــاى  ــه راه ه ــى ک ــى. جغرافیای ــته باش ــارى داش ــال و بختی چهارمح
ــه  ــى ک ــود و مردمان ــته مى ش ــتان بس ــام زمس ــتایى اش در ای روس
همچنــان عشــایرند و کوچ نشــین. ارائــه خدمــات اورژانــس در 
چنیــن جغرافیــا و فرهنگــى، کار ســاده اى نیســت. در روزگارى کــه 
سیاســت هاى جمعیتــى ابــالغ شــده از جانــب رهبــر معظــم انقــالب 
ــن  ــارى این چنی ــژه دارد، آم ــد وی ــاردار تأکی ــادران ب ــظ م ــر حف ب

مایــه مباهــات اســت.
اورژانس هوایى، نیازى واقعى براى چهارمحال

ــرماى  ــان س ــم و در می ــى کردی ــان خداحافظ ــت درم از معاون
ــت حــوادث اســتان  ــز مدیری اســتخوان ســوز شــهرکرد راهــى مرک
شــدیم. دکتــر فرامــرز شــاهین از مدیــران حــوادث قدیمــى 
در کشــور اســت. چهارمحــال و بختیــارى 44 پایــگاه اورژانــس 
ــگاه  ــاده اى و 16 پای ــگاه آن ج ــه 28 پای ــتانى دارد ک پیش بیمارس
ــز دارد  ــى نی ــروى عملیات ــر نی آن شــهرى اســت. بیشــتر از 180 نف
کــه همگــى مــدرك بالینــى دانشــگاهى دارنــد. وقتــى ســر گفتگــو را 
بــا دکتــر شــاهین بــاز کردیــم، اولیــن درخواســتش حکایــت اورژانس 
ــه  ــان گفت ــز برایم ــان نی ــاون درم ــه مع ــى ک ــود. حکایت ــى ب هوای
ــان  ــى اصفه ــس هوای ــدا از همــکارى اورژان ــر شــاهین ابت ــود. دکت ب

ــس  ــا اورژان ــاً اســتان چهارمحــال ب ــا گفــت: حقیقت ــرد ام تشــکر ک
ــى و  ــیر هوای ــول مس ــت. ط ــش نیس ــل پوش ــان قاب ــى اصفه هوای
ــس  ــوالن اورژان ــازه ج ــال اج ــتان چهارمح ــى اس ــت جغرافیای ماهی
ــود را از  ــى خ ــاهین نگران ــر ش ــد. دکت ــان را نمى ده ــى اصفه هوای
ــاً  ــت: حقیقت ــرد و گف ــراز ک ــتان اب ــودن اس ــایر ب ــخت گذر و عش س
ــکان  ــچ وســیله دیگــرى ام در مناطــق ســخت گذر جــز بالگــرد هی

ــدارد. ــردد ن ت
ــز  ــکالت مرک ــترین مش ــیدم بیش ــاهین پرس ــر ش ــى از دکت وقت
ــى  ــى، عملیات ــس هوای ــه اورژان ــد از قضی ــت بع ــال چیس چهارمح
ــه  ــش کشــید؛ اینک ــد را پی ــپرینتر جدی ــاى اس نشــدن آمبوالنس ه
ــاى  ــت و آمبوالنس ه ــوده اس ــدیداً فرس ــان ش ــاوگان آمبوالنسى ش ن
جدیــد نیــز بــه دلیــل نداشــتن پــالك و بیمــه هنــوز عملیاتى نشــده 
اســت البتــه دکتــر شــاهین یــک نکتــه دیگــرى را نیــز بیــان کــرد 
کــه تنــم را لرزانــد. ایشــان گفــت: آمبوالنس هــاى جدیــد گازوئیلــى 
هســتند و در ســرماى زیــر صفــر چهارمحــال گازوئیــل یــخ مى زنــد! 
حرفــم نیامــد دیگــر! واقعــاً آیــا خریــد ایــن آمبوالنس هــاى جدیــد 
کارشناســى شــده بــوده اســت؟! آیــا بــاز هــم بــا ایــن آمبوالنس هــاى 

جدیــد داســتان خواهیــم داشــت؟!
طرحى نو براى لباس فرم اورژانسى ها

ــس  ــاى اورژان ــرم نیروه ــاس ف ــانى لب ــاء و به روزرس ــرح ارتق ط
ــاده  ــا افت ــر ســر زبان ه ــه ب پیش بیمارســتانى دو ســالى مى شــود ک
اســت. ســابقاً چندیــن مرکــز از مراکــز قطــب نیــز اجــراى طراحــى 
ــى  ــد صباح ــد از چن ــا بع ــد ام ــده گرفتن ــر عه ــا را ب ــاس فرم ه لب
از انجــام آن شــانه خالــى کردنــد. مرکــز مدیریــت حــوادث و 
ــت  ــه عهــده گرف ــن طــرح را ب فوریت هــاى پزشــکى چهارمحــال ای
ــول  ــه ق ــه انجــام رســاند. ب و على رغــم تمــام ســختى هایش آن را ب
حضــرت حافــظ: مریــد پیــر مغانــم ز مــن مرنــج اى شــیخ / چــرا کــه 
وعــده تــو کــردى و او بــه جــا آورد! مرکــز اورژانــس چهارمحــال بــا 
همــت و پشــتکار بــاال، طراحــى لبــاس فرم هــا را بــه عهــده گرفــت 
ــرح  ــام داد و ط ــن کار را انج ــا ای ــیارى کم لطفى ه ــم بس و على رغ
ــس کشــور  ــه اورژان ــب کتابچــه اى ب ــا را در قال ــاس فرم ه ــى لب نهای
ــا  ــاس فرم ه ــض لب ــرح تعوی ــدن ط ــى ش ــه اجرای ــل داد. اینک تحوی
بــه کجــا رســید خــود داســتان مفصلــى دارد کــه در اینجــا فرصــت 
بیانــش نیســت؛ امــا الزم اســت کــه از زحمــات ســرکار خانــم دکتــر 
کبیــرى- اســتاد دانشــگاه هنــر چهارمحــال و بختیــارى- بــه ســبب 
ــاس  ــن لب ــراى طراحــى ای ــه ب ــى ک زحمــات و دلســوزى هاى فراوان

ــم. ــژه کنی ــا متحمــل شــدند تشــکرى وی فرم ه
مرکز درمانى کاشانى نیازمند توسعه

ــانى  ــى کاش ــز درمان ــه مرک ــم ب ــرى ه ــفرنامه س ــه س در ادام
ــزى  ــهرکرد مرک ــانى ش ــت ا... کاش ــتان آی ــس بیمارس ــم. اورژان زدی
ــى،  ــر عال ــت. دکت ــتانداردهاى روز اس ــه اس ــز ب ــول و مجه قابل قب
ــس  ــش اورژان ــعه بخ ــهرکرد توس ــانى ش ــتان کاش ــس بیمارس رئی
ــز  ــد. مرک ــود مى دان ــاى خ ــن کاره ــتان را از اصلى تری ــن بیمارس ای
ترومــاى کاشــانى بیــش از 5 هــزار مراجعه کننــده در مــاه دارد 
ــم از  ــن حج ــخگوى ای ــس، پاس ــش اورژان ــى بخ ــاى فیزیک و فض
ــس  ــش اورژان ــر روى بخ ــنگینى ب ــار س ــت. ب ــده نیس مراجعه کنن
وارد مى شــود البتــه نقطــه امیــدوارى اش ایــن بــود کــه بخش هــاى 
بســترى متعــدد و کافــى بــود و بیمــاران بســترى ســریعاً بــه بخــش 

ــدند. ــل مى ش ــه منتق مربوط
انتهــاى روز اول ســفرنامه مــا منتهــى شــد بــه بازدیــد از پایــگاه 
اورژانــس جــاده اى فــرخ شــهر؛ پایگاهــى کــه بهتــر اســت بگوییــم 
ــهر  ــه ش ــد. چراک ــاده اى باش ــاً ج ــه صرف ــا اینک ــاده اى ت ــهرى ج ش
ــرم  ــاى گ ــت. بچه ه ــود داش ــش خ ــت پوش ــز تح ــهر را نی ــرخ ش ف
ــگاه  ــبختانه پای ــتند. خوش ــور داش ــگاه حض ــن پای ــى در ای و باصفای
ــأن  ــور ش ــز درخ ــى آن نی ــات رفاه ــا و امکان ــود و فض ــاختمان ب س
نیروهــاى اورژانــس بــود. آنچــه توجــه مــا را در ایــن پایــگاه بــه خــود 
جلــب کــرد مســئول فعــال و خــوش ذوق پایــگاه بــود و البتــه فضــاى 
ســبز پایــگاه نیــز قابــل ســتایش بــود. فضــاى ســبزى کــه بــه همــت 
ــان، تکنســین نخبــه علمــى و ورزشــى  آقــاى ســید حبیــب طاهری

ایــن پایــگاه تأمیــن شــده بــود.
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بخش اورژانس بیمارستان کاشانى شهرکرد

جمع پیشکسوتان و خیرین اورژانس چهارمحال و بختیارى

تکنسین هاى عملیاتى پایگاه جاده اى فرخ شهر

تکنسین هاى عملیاتى پایگاه شهرى رجب زاده

مرکز پیام اورژانس شهرستان شهرکرد

مصاف با برف هاى بختیارى
پانزدهمین سفرنامه «یک یک پنج» را در استان چهارمحال و بختیارى دنبال کنید



صفحه اورژانس هاى بیمارستانى چهارمحال وبختیارى نوسازى مى شوند
ــهرکرد  ــتانى ش ــس بیمارس ــت: اورژان ــن اداره گف ــف ای ــرح وظای ــوص ش ــهرکرد در خص ــتانى ش ــس بیمارس ــئول اداره اورژان ــناس مس ــى، کارش ــوان یزدان رض
ــتانى اســت.  ــاى بیمارس ــور اورژانس ه ــر ام ــارت ب ــه آن، نظ ــن وظیف ــه مهم تری ــد ک ــتان مى باش ــاى پزشــکى اس ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــه مرک زیرمجموع
ــز انجــام مى شــود.وى در ادامــه افــزود:  ــر تعییــن تکلیــف به موقــع بیمــاران و خــروج فیزیکــى زیــر 12 ســاعت نی ــر چرخــه کارى، نظــارت ب ــر نظــارت ب عــالوه ب
ــردگان، فارســان و  ــوده اســت و ســه بیمارســتان ل ــات، بهســازى و نوســازى آن هــا ب مهم تریــن اقدامــات انجــام شــده در اورژانس هــاى بیمارســتانى، تجهیــز امکان
ــردگان و فارســان و ولى عصــر بروجــن از  ــس به صــورت 24 ســاعته در ســه بیمارســتان ل ــن اســتقرار طــب اورژان ــن مــدت نوســازى شــده اند؛ همچنی هاجــر در ای

دیگــر اقدامــات انجــام شــده در ایــن حــوزه بــوده اســت.

دکتر اسکندر محرابى 
معاونت اجرایى اورژانس

اجرایى،  معاونت  وظیفه  مهم ترین   
شهرستان هاست.  در  نیروها  بین  هماهنگى 
دارد؛  وجود  زیادى  مشکالت  استان  در 
تمامى  در  ستادى  نیروهاى  به عنوان مثال 
دارند  حضور  عملیاتى  کارکنان  همراه  ایام، 
و در شیفت هاى 24 ساعته کار مى کنند اما 
نمى گیرد  تعلق  آن ها  به  مزایایى  هیچ گونه 
دیگر  از  هستند.  ستادى  نیروى  چون 
آن  با  به نوعى  کشور  تمام  که  مشکالتى 
درگیر هستند کمبود نیرو است. عدم دیدن 
باعث  نیز  تکنسین ها  براى  ورزش  شدن 
است  شده  نیروها  زودهنگام  فرسودگى 
سال  چند  از  بعد  تکنسین  یک  به نحوى که 
مزمن  بیمارى هاى  انواع  دچار  کردن  کار 
مشکالت  از  یکى  هم  مسئله  این  مى               شود؛ 
این  براى  که  است  الزم  و  است  اساسى 
برنامه، یک بودجه مشخص تعیین شود و یا 
اینکه ساعاتى از روز را به ورزش اختصاص 
دهند و آن نیز در زمره نوبت کارى محسوب 

گردد.
آمبوالنس هاى فرسوده از دیگر مشکالتى 
در  است؛  عمومى  کشور  کل  در  که  است 
 50 چهارمحال وبختیارى  اورژانس  مرکز 
آن  دستگاه   31 که  دارد  وجود  آمبوالنس 

فرسوده هستند.

وهاب خسروى 
مسئول واحد کنترل کیفیت 

نظارت  کیفیت،  کنترل  اصلى  کار   
اورژانس  واحدهاى  تمام  عملکرد  بر 
پیش بیمارستانى است؛ از زمانى که مأموریت 
زمانى  تا  مى شود  اعزام  آمبوالنس  و  اعالم 
که بیمار تحویل بیمارستان مى گردد. در این 
تمام  و  رفتار  اعمال،  تمامى  زمانى  فرایند 
مواردى که مربوط به حیطه کارى اورژانس 
115 باشد رصد مى شود. شیوه نظارت هم به 
دو صورت محسوس و نامحسوس است؛ در 
کنترل محسوس چون با اطالع قبلى صورت 
مى گیرد تمامى تجهیزات و امکانات بررسى 
مى شود ولى در روش نامحسوس تنها اعمال 

و رفتار کنترل مى شود.
به  کیفیت  و  نظارت  کنترل  بخش  براى 
نیاز نیست. معضل بزرگى  تجهیزات زیادى 
دارد  وجود  کیفیت  کنترل  واحد  در  که 
کشورى  واحد  چک لیست  یک  وجود  عدم 
بر  چک لیست ها  کشور  سراسر  در  است؛ 
درحالى که  مى شوند  تنظیم  سلیقه  اساس 
موفق،  زایمان  احیاء،  موارد  تمام  براى  باید 
واحد  ... یک چک لیست  و  آمبوالنس  چک 
بیمارستانى  اورژانس  در  باشد.  داشته  وجود 
تمام این موارد تعریف شده است و از زمان 
تعریف  همه چیز  انتها  تا  اورژانس  به  ورود 

شده است.

نورا... حیدرزاده 
مسئول واحد تدارکات

ــوت  ــف و ق ــاط ضع ــه کارى نق  در حیط
بســیارى وجــود دارد کمبــود اعتبــارات 
قــدرت  تــا  شــده  باعــث  نقدینگــى  و 
ــد  ــیم. هرچن ــته باش ــى نداش ــل چندان عم
على رغــم تمــام ایــن مســائل تاکنــون 
خللــى در رونــد کارى اورژانــس بــه وجــود 
ــود  ــل وج ــن دلی ــت. مهم تری ــده اس نیام
مشــکل در اعتبــارات هــم عــدم اســتقالل 
ــن مســئله باعــث  ــه ای ــس اســت ک اورژان
ــس  ــه اورژان ــه ب ــى ک ــا اعتبارات ــده ت ش
جــاى  در  مى شــود  داده  اختصــاص 
ــر  ــث تأخی ــود و باع ــرف نش ــودش ص خ
ــم  ــه امیدواری در پرداخت هــا شــود کــه البت
بــا ســازمان شــدن اورژانــس ایــن مشــکل 

ــود. ــل ش ح
ــش از  ــا پی ــز ت ــس نی ــدارکات اورژان ت
ایــن، زیــر نظــر شــبکه هاى بهداشــت 
بــود و کار مــا در حــد انجــام فرآینــد 
مدیریتــى آن بــود و نیازهــاى عمــده را 
تهیــه مى نمودیــم و شــبکه بهداشــت، 
آن هــا را بــر اســاس نیــاز پایگاه هــا توزیــع 
ــاًال  ــز احتم ــع نی ــن توزی ــد ای ــرد. رون مى ک
ــر  ــس تغیی ــدن اورژان ــازمان ش ــس از س پ
ــگاه  ــتان در دانش ــار اس ــرد و انب ــد ک خواه

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق

هوشیار اسدى
 مسئول امور پایگاه هاى اورژانس

 16 چهارمحال وبختیارى  استان  کل  در   
پنج  و  جاده اى  پایگاه   28 شهرى،  پایگاه 
مرکز پیام وجود دارد. وضعیت رفاهى تمامى 
اساس چک لیست هایى که  بر  پایگاه ها  این 
وجود داشته تأمین گردیده است به طورى که 
همه آن ها داراى ماشین لباسشویى، فرش، 
نیازمندى ها  دیگر  و  کامپیوتر  تلویزیون، 

هستند.
شهرستان  کانکس هاى  تمامى 
در  پایگاه ها  همه  اکنون  و  جمع آورى شده 
پایگاه  تنها یک  و  مستقر هستند  ساختمان 
مشارکت  با  که  است  باقى  مانده  کانکسى 
آخر  تا  و  مى باشد  ساخت  حال  در  خیرین 
پس  و  رسید  خواهد  بهره بردارى  به  امسال 
همیشه  براى  چهارمحال وبختیارى  آن   از 
سرکشى  مى کند.  خداحافظى  کانکس ها  با 
یک بار  ماه  دو  هر  پایگاه ها  از  بازدید  و 
در  مى شود؛  انجام  چرخشى  به صورت  و 
در  که  دارد  وجود  شهرستان   9 استان  کل 
مسئول  به  شیفت بندى ها  شهرستان،  هفت 
شهرستان تفویض شده است. براى پایگاه ها 
یک قانون خاص در نظر گرفته شده است؛ 
و  ساعت   24 حداکثر  شهرى  پایگاه  در 
دادن  شیفت  به  مجاز  ساعت   48 جاده اى 

هستند.

محمد ابراهیمى
EOC مسئول واحد 

بحران  ستاد   85 سال  بهمن ماه  ابتداى   
در استان تشکیل شد مهم ترین برنامه هایى 
کارگروه  تشکیل  گرفته  انجام  تاکنون  که 
سالمت در حوادث و بالیا و پدافند غیرعامل 
در سطح دانشگاه، معاونت ها و شهرستان ها 
شده  انجام  اقدامات  دیگر  از  است.  بوده 
تدوین نقشه خطرپذیرى منطقه تحت پوش 
بوده است. تدوین و راه اندازى سامانه هشدار 
سریع هم از دیگر اقدامات انجام شده بوده 

است.
انجام شده و  دوره هاى آموزشى بسیارى 
با حوزه بهداشت  به دلیل تعامل خوبى که 
طبق  مخاطرات  داشته ایم  بیمارستان ها  و 
شده  تعریف  آن ها  براى  که  شاخص هایى 
مخاطره اى  مهم ترین  شده اند.  داده  اطالع 
که استان با آن درگیر است حوادث ترافیکى 
است به طورى که در سال گذشته 211 نفر 
نیز  نفر  هزار  چند  و  فوت  حوادث  این  در 
مصدوم شده اند. سیل، زلزله و رانش زمین 
نیز از دیگر مخاطراتى هستند که استان با 

آن درگیر است.
حوزه  این  در  استان  مهم ترین مشکالت 
کمبود  مناسب،  فیزیکى  فضاى  وجود  عدم 
تجهیزات موردنیاز و عدم وجود ارتباط مؤثر 

و کارا با دیگر استان هاست.

محسن ابراهیمى 
مدیر روابط عمومى اورژانس 

افکار  بتواند روى  باید   روابط عمومى 
باید  را  کار  این  و  بگذارد  تأثیر  عمومى 
از طریق افکارسنجى و مشخص نمودن 
این  به  و  دهد  انجام  جامعه  نیازهاى 
سازمان  مشکالت  از  بسیارى  طریق 
کند.  حل  را  است  جامعه  با  درگیر  که 
عمومى ها،  روابط  مشکالت  مهم ترین 
و  بخش  این  در  کارشناس  وجود  عدم 
نادیده گرفته شدن این جایگاه مى باشد.

تا  شده  باعث  شناخت  عدم  این   
سمت هاى مختلفى براى روابط عمومى 
کار  انجام  فرصت  عمًال  و  شود  تعریف 
روابط  باشد.  نداشته  را  تخصصى اش 
نه  باشد  مجموعه  یک  باید  عمومى 
یک شخص تا بتواند تمام اخبار مهم را 

پوشش دهد. 
در حال حاضر از صفر تا صد کارهاى 
انجام  نفر  یک  توسط  عمومى  روابط 
در  تا  شده  سبب  مسئله  این  و  مى شود 
روبه رو  جدى  مشکالت  با  بحران ها 
تا  باید قوى شود  روابط عمومى  باشیم. 
سازمان نیز به تبع آن باقدرت در جامعه 
عمومى  روابط  زیرا  باشد  داشته  حضور 

آینه تمام نماى سازمان است.

در حضور پیشکسوتان و خیرین سالمت
روز دوم ســفرنامه را برنامه ریــزى کردیــم کــه بــه ســمت 
ــم. حــاج محســن  ــن مناطــق اســتان چهارمحــال بروی برف خیزتری
ابراهیمــى - روابــط عمومــى فعــال و صمیمــى اســتان چهارمحــال 
و بختیــارى- کوهرنــگ را نشــان داد. صبــح روز دوم ســفرنامه 
ــگ،  ــرى کوهرن ــاى دو مت ــم ســمت برف ه ــز کنی ــه گ ــل از آنک قب

ــا  ــه اى ب ــود؛ جلس ــش ب ــاً لذت بخ ــه حقیقت ــتیم ک ــه اى نشس در جلس
ــتان. ــاز در اس ــن اورژانس س ــوتان و خیری ــور پیشکس حض

حــاج کاظــم رضــوى، آقــاى یــزدان پنــاه و آقــاى طاهــرى ســه تــن 
ــه گفتگــو نشســتیم. هــر ســه  ــا ب ــا آن ه ــه دقائقــى را ب ــد ک ــزى بودن از پیشکســوتان عزی
ــتان  ــه زیردس ــین هایى ک ــان تکنس ــد. هم ــس بودن ــین هاى دوره اول اورژان ــا از تکنس آن ه
پرقــدرت جیــم پترســون مشــق تکنســینى را فراگرفتــه بودنــد. هــر سه شــان از نخســتین 
تکنســین هاى اورژانــس اســتان بودنــد؛ همان هایــى کــه مى تــوان گفــت پایه گــذار 

ــد. ــال بوده ان ــتان چهارمح ــتانى اس ــش بیمارس ــس پی اورژان
ــان  ــى در خدمتش ــه صبحگاه ــن جلس ــه در ای ــود ک ــرى ب ــز دیگ ــادرى، عزی ــاى ق آق
ــه  ــت ب ــت در خدم ــانیت و محب ــارى از انس ــپید و کوله ب ــن س ــا محاس ــردى ب ــم. م بودی
ــد  ــود. چن ــال ب ــتان چهارمح ــالمت اس ــن س ــع خیری ــس مجم ــادرى، رئی ــاى ق ــق. آق خل
ــس  ــراى اورژان ــا ب ــاخت بن ــه س ــژه ب ــى وی ــن توجه ــع خیری ــه مجم ــود ک ــالى مى ش س
پیش بیمارســتانى داشــته اند. نتیجــه ایــن توجــه در اســتان چهارمحــال شــده بــود 
ــاب  ــراى جن ــم ب ــئله؛ ه ــن مس ــت ای ــوت داش ــاى خداق ــاز. ج ــگاه خیرس ــاخت 15 پای س
آقــاى قــادرى و هــم بــراى مدیریــت اورژانــس اســتان کــه توانســته بــود کمــک خیریــن را 

ــد. ــس کن جــذب اورژان
فارسان، کوهرنگ، چلگرد...

ــگ و  ــورى از کوهرن ــتان- ط ــس اس ــى اورژان ــط عموم ــى- رواب ــن ابراهیم ــاج محس ح
سرچشــمه هاى زاینــده رود و زردکــوه بختیــارى صحبــت کــرد کــه مــا را مشــتاق کــرد کــه 
حتمــاً ایــن مســیر را طــى کنیــم. پایــگاه اورژانــس چلگــرد، جایــى در انتهــاى کوهرنــگ، 
ــاى  ــز و آق ــى عزی ــاى مؤمن ــا آق ــح ب ــى ســاعت 10 صب ــاى دنیاســت. حوال ــى در انته جای
وهــاب خســروى ورزشــکار - عضــو تیــم فوتســال اورژانــس- و بــه فرماندهــى حــاج محســن 
ــگ  ــه کوهرن ــدیم و ب ــر مى ش ــهرکرد دورت ــه از ش ــر چ ــدیم. ه ــگ ش ــى کوهرن ــز راه عزی
ــرف  ــه حجــم ســپیدى ب ــم مى شــد و ب ــان ک ــر، از حجــم ســیاهى خــاك اطرافم نزدیک ت
ــه  ــیدیم ب ــرش رس ــدیم آخ ــه رد ش ــر ک ــتاى دیگ ــد روس ــان و چن ــهر فارس ــزوده. از ش اف

جایــى کــه بــرف دو متــرى روى زمیــن خوابیــده بــود و جــز بــا خــودروى دو دیفرانســیل، 
تــردد ممکــن نبــود. اینجــا پایــگاه اورژانــس چلگــرد بــود؛ جایــى شــبیه بــه آخــر دنیــا!

جدال برف و زندگى
ــرد  ــگاه چلگ ــد. پای ــل بودن ــاى اصی ــرد از بختیارى ه ــس چلگ ــگاه اورژان ــاى پای بچه ه
ــده رود  ــمه هاى زاین ــه سرچش ــى ک ــود. جای ــارى ب ــوه بختی ــاى زردک ــر دامنه ه ــرف ب مش
ــى را دارد.  ــرگ و زندگ ــم م ــه حک ــن منطق ــى در ای ــت اورژانس ــرد. مأموری ــکل مى گی ش
ــر  ــه اگ ــس ک ــراى تکنســین هاى اورژان ــى ب ــرگ و زندگ ــار؛ م ــراى بیم ــى ب ــرگ و زندگ م

حیــن امدادرســانى چــرخ آمبوالنس شــان نیــم متــر کــم و زیــاد 
ــا  ــه مأموریــت اورژانــس در چنیــن پایگاهــى ب حرکــت کنــد. رفتــن ب
اختیــار خــودت اســت امــا برگشــتنت نــه! اینجــا جــدال بــرف و زندگــى 
و آمبوالنــس اورژانــس حکایتــى قدیمــى و کهنــه اســت. مأموریت هــاى 
ــش  ــر از ش ــوالك کمت ــرف و ک ــام ب ــه در ای ــن منطق ــس در ای اورژان
ســاعت نیســت؛ یعنــى ســاعت 12 ظهــر اگــر عــازم مأموریــت شــدى 
در بهتریــن حالتــش شــش عصــر هــم  رنــگ پایــگاه را نخواهــى دیــد.

میهمان بختیارى هاى خونگرم شدیم
ســر ظهــر بــود کــه پایمــان را بــر برف هــاى تــازه و ســپید چلگــرد 
گذاشــتیم. برف هــاى تــازه ریختــه اى کــه تــا بــه حــال جــاى پــاى بشــر را بــه خــود ندیــده 
بــود. بــه همــراه همــکاران پایــگاه اورژانــس چلگــرد عــازم روســتاى شــیخ علیخــان شــدیم 
ــرف  ــواره ب ــه دی ــیدیم ک ــى رس ــه جاهای ــیر ب ــن مس ــم. در حی ــه بزنی ــا دورى در منطق ت
ــى  ــا رؤیای ــر م ــراى اکث ــه ب ــن فضــاى کارى ک ــود. ای ــر رد شــده ب ــار جــاده از ســه مت کن
ــه تکنســین هاى اورژانــس چلگــرد اســت.  زیبــا و شــاید تــرس آور اســت، محیــط کار روزان
ــط را  ــن محی ــتند و کار در ای ــگاه هس ــل دانش ــان فارغ التحصی ــه همه ش ــین هایى ک تکنس

ــد. ــا انتخــاب خــود برگزیده ان ب
ــن  ــت، یافت ــه مأموری ــزام ب ــت. اع ــاده اى نیس ــه کار س ــن منطق ــدوم در ای ــال مص انتق
آدرس، دسترســى بــه مصــدوم، رگ گیــرى و یــا انجــام دیگــر اقدامــات درمانــى در 
ســرماى زیــر صفــر، انتقــال مصــدوم در بــرف ســه متــرى بــه درون آمبوالنــس، 
حرکــت بــه ســمت مرکــز اســتان جهــت تحویــل بیمــار، مســیرى حداقــل دو ســاعته تــا 
بیمارســتان، تحویــل بیمــار، بازگشــت بــه پایــگاه در میــان بــرف و کــوالك و گاهــى اوقــات 
هنــوز بــه پایــگاه نرســیده اى مأموریتــى دیگــر! و حــاال مــا بــر ســر مشــاغل ســخت بــودن 
ــر  ــت اگ ــده دار اس ــم! خن ــر داری ــالف نظ ــث و اخت ــتانى بح ــس پیش بیمارس ــغل اورژان ش
ــرس آور  ــان آور (و مــرگ آور و ت ــن محیطــى را جــزو مشــاغل ســخت و زی کــه کار در چنی

ــم. ــه حســاب نیاوری و ...) ب
ــوه مى رســید و تمــام  ــه دل ک ــخ زده ب ــه جــاده ی ــى ک از روســتاى شــیخ علیخــان جای
ــاى  ــمان را در گرم ــاس خیس ــش و لب ــتیم و کف ــا بازگش ــاى دنی ــى در انته ــد، جای مى ش
ــرد  ــس چلگ ــگاه اورژان ــرم پای ــاى خونگ ــان بچه ه ــار را میهم ــم و ناه ــگاه خشــک کردی پای
شــدیم. غذایــى گــرم در میــان ســرما و یخبنــدان سرچشــمه هاى زاینــده رود و در معیــت 
ــاك  ــا از ذهنــت پ ــن راحتى ه ــه همی ــه ب ــزى نیســت ک ــارى، چی ــاى بختی بچه هــاى باصف

شــود.
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در مسیر سرچشمه هاى زاینده رود
         پایگاه اورژانس چلگرد، جایى در کوهرنگ، جایى در انتهاى دنیا!



صفحه

دربــاره اهمیــت و جایــگاه پــول در زندگــى همیشــه دیدگاه هــاى 
افراطــى  وجــود داشــته اســت. عــده اى معتقدنــد کــه پــول در زندگــى، 
اهمیــت بســیار باالیــى دارد بــه  طــورى  کــه همــه چیــز را بــا معیــار 
پولــى محاســبه مى کننــد؛ عــده دیگــرى هــم هســتند کــه برخــالف 
ایــن فکــر مى کننــد. ایــن گــروه دوم همــواره بــه جنبــه فــرا مــادى 
زندگــى نــگاه مى کننــد و معتقدنــد زندگــى بــدون پــول هــم ممکــن 
اســت و شــاید در عمرشــان هــم هیچ گونــه تالشــى بــراى بــه دســت 
آوردن آن نکننــد برعکــس گــروه اول کــه شــاید تمــام زندگى شــان را 
هــم وقــف پــول مى کننــد؛ در واقــع هــر دو تفکــر اشــتباه اســت؛ اگــر 

انســان بــه پــول احتیــاج نداشــت هیــچ گاه آن را اختــراع نمى کــرد.
امــروزه در بعضــى از ارگان هــا و نهادهــا مى تــوان نمــود ایــن دو 
تفکــر را بــه وضــوح مشــاهده کــرد. در خیلــى از اداره هــا تنهــا پــول 
ــروت جهــان را  ــد کــه اگــر تمــام ث ــرد و معتقدن ــرار مى گی مــالك ق
بــه پــاى یــک عــده بریزنــد هنــوز کــم اســت امــا در بعضــى مــوارد 
ــعى  ــود و س ــه مى ش ــوى آن توج ــه معن ــه جنب ــا ب ــم تنه ــر ه دیگ
ــد  ــعى کنن ــق س ــن طری ــد و از ای ــس نماین ــا کار را تقدی ــد تنه دارن
تــا کار را جلــو ببرنــد. شــاید بهتریــن مثــال بــراى ایــن مــورد، بدنــه 
ــر  ــاوت را در براب ــًال متف ــار کام ــه دو رفت ــد ک ــت باش وزارت بهداش
ــوق  ــرف از حق ــه ح ــى ک ــت. زمان ــه اس ــش گرفت ــش در پی نیروهای
و مزایــاى پزشــکان مى شــود معتقدنــد آن هــا ســنگین ترین کار 
ــا  ــه آن ه ــا ب ــا و پاداش ه ــا، کارانه ه ــن حقوق ه ــد و باالتری را دارن
ــا  ــت از قشــرى چــون فوریت ه ــه صحب ــى ک ــرد و زمان ــق مى گی تعل
مى شــود تنهــا ایــن حرف هــا زده مى شــود کــه شــما در خــط مقــدم 
درمــان هســتید و یــا نــوك پیــکان ســالمتید و یــا اینکــه کار بســیار 
بزرگــى داریــد و لحظه هایتــان سرشــار از ایثــار اســت! در صحــت ایــن 
ــى  ــه تنهای ــا ب ــن حرف ه ــا ای ــا آی ــت ام ــکى نیس ــچ ش ــا هی حرف ه

کافــى اســت؟!
مســلمًا هــر کارى ســختى خــودش را دارد چــه آن پزشــکى کــه 
در مراکــز درمانــى مشــغول اســت و چــه آن تکنســینى کــه در شــهر، 

جــاده، کــوه و بیابــان مشــغول کار اســت.
آپارتاید کارانه  اى!

ــى بحــث  ــز درمان ــاى مراک ــن نیروه ــض بی ــوارد تبعی ــى از م یک
کارانــه بــوده و هســت؛ بــا اینکــه امــروزه در تمامــى جهــان، 
اختصــاص بخشــى از درآمــد بیمارســتان بــه نیروهــاى درمــان کامــًال 
ــر  ــا قش ــال تنه ــال هاى س ــا س ــور م ــا در کش ــت ام ــاده اس ــا افت ج
ــا  ــد ت ــژه ســهم مى بردن ــد وی ــن درآم ــاص و انگشت شــمارى از ای خ
اینکــه در مهرمــاه ســال 93 تصویــب شــد کــه بخشــى از ایــن درآمــد 
ــم  ــتانى ه ــس پیش بیمارس ــز اورژان ــاغل در مرک ــاى ش ــه نیروه ب
ــن  ــز تدوی ــن مهــم شــیوه نامه اى نی ــراى ای تخصیــص داده شــود و ب
ــن  ــاز ای ــاه از آغ ــش م ــال و ش ــت دو س ــس از گذش ــاال پ ــد. ح ش
طــرح مى بینیــم کــه مشــکالت بى شــمار ایــن طــرح، آن را بــه زانــو 
درآورده اســت و اگــر بــه همیــن منــوال پیــش بــرود بــه زودى شــاهد 

ــد.  ــد مان ــى نخواه ــى باق ــز نام ــه ج ــه از کاران ــود ک ــم ب ــن خواهی ای
ــه  ــه کاران ــن اســت ک ــا ای ــن تبعیــض در پرداخــت کارانه ه بزرگ تری
ــس  ــر از اورژان ــمگیرى باالت ــرز چش ــه ط ــتان ها ب ــان بیمارس کارکن
ــه  ــت کاران ــبه و پرداخ ــوه محاس ــى نح ــت حت ــتانى اس پیش بیمارس
ــه  ــؤالى ک ــت. س ــس 115 اس ــاوت از اورژان ــز متف ــتانى ها نی بیمارس
ــاى  ــن نیروه ــى بی ــه تفاوت ــر چ ــه مگ ــت اینک ــرح اس ــا مط در اینج
اورژانــس پیش بیمارســتانى بــا نیروهــاى شــاغل در بخش هــاى 
ــا حتــى  ــد نصــف و ی ــه 115 بای بالینــى بیمارســتان اســت کــه کاران

ــتانى باشــد؟! ــاى بیمارس ــک ســوم نیروه ی
مبلغ کارانه ها از 100 هزار تا 750 هزار تومان!

بــه گفتــه عبدالرضــا محمــدى، کارشــناس مســئول اداره اورژانــس 
ــغ پرداختــى  پیش بیمارســتانى کشــور، به طــور متوســط باالتریــن مبل
ــغ آن 100  ــن مبل ــان و پایین تری ــزار توم ــا 750 ه ــا 700 ت کارانه ه
هــزار تومــان در مــاه بــوده اســت. هفــت مرکــز اورژانــس، ماهانــه تــا 
ســقف 200 هــزار تومــان و 21 مرکــز هــم بیــش از 400 هــزار تومــان 
ــت  ــر در پرداخ ــترین تأخی ــود بیش ــته اند. رک ــه داش ــى کاران پرداخت
ــه مرکــز هرمــزگان اســت کــه یــک ســال  ــوط ب ــز مرب کارانه هــا نی
و هفــت مــاه مى باشــد. تنهــا ســه مرکــز خراســان جنوبــى، نیشــابور 
و سیســتان و بلوچســتان مــوف ق شــده اند کــه بــه صــورت ماهیانــه 
کارانــه را پرداخــت نماینــد کــه متوســط پرداختــى دو مرکــز خراســان 
جنوبــى و زاهــدان 100 الــى 150 هــزار تومــان و نیشــابور 500 هــزار 
تومــان بــوده اســت. 24 مرکــز در ســال 95 هیــچ کارانــه اى پرداخــت 
ــت  ــاه پرداخ ــه م ــه س ــا فاصل ــم ب ــر ه ــز دیگ ــد و 10 مرک نکرده ان

کرده انــد.
پرداخت کارانه با چه مشکالتى همراه است؟

متعــددى  مشــکالت  دچــار  تصویــب  ابتــداى  از  کارانه هــا 
ــى  ــوده و برخ ــرایط ب ــر ش ــه خاط ــا ب ــى از آن ه ــه برخ ــد ک بوده ان

دیگــر نیــز از شــیوه نامه پرداخــت آن نشــأت مى گیرنــد.
بانــى  حرفــه اى،  درآمــد  درصــد  یک          ونیــم 

لتــى ا بى عد
ــه اى  ــد حرف ــد از درآم ــم درص ــه یک ونی ــد ک ــرر ش ــدا مق از ابت
ــا توجــه  ــدار ب ــن مق ــا ای ــرد ام ــق بگی ــس تعل ــه اورژان بیمارســتان ب
بــه پراکندگــى نامناســب مراکــز تخصصــى درمانــى در ســطح کشــور 
ــى تخصصــى و  ــز درمان ــتر مراک ــد. بیش ــر مى رس ــه نظ ــه ب ناعادالن
ــًا  ــود دارد و قاعدت ــهر وج ــد ش ــا در چن ــور تنه ــى کش فوق تخصص

کارانه ها؛ زیر تیغ کم لطفى معاونت هاى درمان
پرونده اى در باب کارانه  فوریت هاى پیش بیمارستانى و چالش هاى آن

لرستانسنندج مازندرانقزوین

سه کشته در تصادف دو دستگاه خودرو سنگین

بــه گــزارش محمــد رئــوف رضایــى، مدیــر روابــط عمومــى مرکــز 
ــنبه  ــتان، ش ــاى پزشــکى اســتان کردس ــوادث و فوریت ه ــت ح مدیری
ــارى در  ــنگین ب ــودرو س ــتگاه خ ــادف دو دس ــاه در تص دوم بهمن م
محــور بیجــار- دیوانــدره ســه نفــر ازجملــه یــک کــودك چهــار ســاله 
کشــته شــدند. وى در ادامــه افــزود: ایــن حادثــه کــه در ســاعت 15 و 

ــه رخ  19 دقیق
ــتگاه  ــنندج، دو دس ــام س ــز پی ــه مرک ــالم ب ــس از اع ــود پ داده ب
ــس از  ــن پ ــده و مصدومی ــزام ش ــه اع ــل حادث ــه مح ــس ب آمبوالن
ــین (ع)  ــام حس ــتان ام ــه بیمارس ــى ب ــه درمان ــات اولی ــت اقدام دریاف

ــدند. ــل ش ــار منتق بیج

واژگونى پژو با چهار مجروح!

ــى  ــط عموم ــر رواب ــور، مدی ــا فتحى پ ــزارش محمدرض ــه گ ب
ــى  ــتان، واژگون ــکى لرس ــاى پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری مرک
ــت.  ــا گذاش ــه ج ــروح ب ــار مج ــه اراك چه ــرد ب ــور بروج ــژو 405 در مح پ
ــر  ــه ظه ــاعت 12 و 41 دقیق ــه س ــن حادث ــزود: ای ــه اف وى در ادام
ــالم  ــرد اع ــس بروج ــام اورژان ــز پی ــه مرک ــاه ب ــه، 22 بهمن م روز جمع
ــس  ــه آمبوالن ــریعًا س ــن، س ــال مجروحی ــت ح ــت وخام ــه عل ــد و ب ش
ــه  ــه حادث ــه صحن ــانى ب ــت امدادرس ــس 115 جه ــاى اورژان از پایگاه ه

ــدند.  ــزام ش اع
ــه  ــى نداشــته و هــر چهــار مجــروح ب خوشــبختانه ایــن ســانحه فوت

بیمارســتان شــهید چمــران بروجــرد منتقــل شــدند.

تصادف کامیونت و سمند جان دو نفر را گرفت

ســید مهــدى حســینى، مدیــر روابــط عمومــى مرکــز مدیریــت 
ــت:  ــاره گف ــن  ب ــن در ای ــکى قزوی ــاى پزش ــوادث و فوریت ه ح
صبــح روز یکشــنبه، ســوم بهمن مــاه تصادفــی مبنــی بــر برخــورد 
ــالم و  ــن اع ــس قزوی ــام اورژان ــز پی ــه مرک ــت و ســمند ب کامیون

بالفاصلــه دو تیــم عملیاتــی بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند. 
وى افــزود: متأســفانه دو تــن از سرنشــینان در دم جــان  باختــه 
ــل  ــا در مح ــر آن ه ــک نف ــر ی ــدوم دیگ ــار مص ــد و از چه بودن
درمــان شــد و ســه مصــدوم دیگــر نیــز پــس از انجــام اقدامــات 
درمانــی اولیــه بــه مرکــز آموزشــی درمانــی شــهید رجایــی منتقــل 

شــدند.

تصادف در منطقه زیرآب، پنج مصدوم بر جاى گذاشت

بــه گــزارش ذکریــا اشــک پور، مدیــر روابــط عمومــى مرکــز 
مدیریــت حــوادث و فوریت هــاى پزشــکى مازنــدران، صبــح روز 
ــن  ــزارش ای ــه گ ــاعت 9 و 30 دقیق ــن در س ــوم بهم ــنبه، س یک ش
ــد. ــالم ش ــدران اع ــتان مازن ــس اس ــام اورژان ــز پی ــه مرک ــه ب حادث

وى افــزود: ایــن حادثــه در اثــر برخــورد خــودروى پــژو 405 و پیــکان 
در منطقــه ســرخکال زیــرآب اتفــاق افتــاد و ســه دســتگاه آمبوالنــس 

بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند. 
ــین هاى  ــط تکنس ــه توس ــت ک ــدوم داش ــج مص ــه پن ــن حادث ای
ــه  ــه ب ــى اولی ــات درمان ــام اقدام ــس از انج ــکى پ ــاى پزش فوریت ه

ــدند. ــل ش ــرآب منتق ــهداى زی ــتان ش بیمارس

افتتاح نخستین پایگاه روستایى کردستان به همت خیرین
بــه گــزارش محمــد رئــوف رضایــى، مدیــر روابــط عمومــى مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــاى پزشــکى کردســتان، اولیــن پایــگاه اورژانــس روســتایى ایــن مرکــز 
بــه مــدد خیریــن عرصــه ســالمت ســاخته و افتتــاح شــد. ایــن پایــگاه نخســتین پایــگاه خیرســاز در اســتان کردســتان بــوده کــه در روســتاى قــروه و توســط یکــى از خیریــن 
محلــى به نــام منتشــلو ســاخته شــده اســت. وى بــا اشــاره بــه افتتــاح رســمى ایــن پایــگاه اظهــار داشــت: ایــن پایــگاه در روز چهارشــنبه، 20 بهمن مــاه و بــا حضــور ریاســت 
مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــاى پزشــکى اســتان و مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان قــروه، امــام  جمعــه محتــرم بخــش دلبــران و جمعــى از مســئولین 

محلــى در بخــش دلبــران از توابــع شهرســتان قــروه افتتــاح شــد.

پرداخــت کارانه هــا در مرکــز مدیریــت 
حــوادث و فوریت هــاى پزشــکى همــدان 
از ابتــداى مهرمــاه ســال 93 بــوده اســت؛ 
از آن زمــان تاکنــون 20 مــاه یعنــى 
تــا خــرداد 95 به طــور ثابــت کارانــه 
مهم تریــن  اســت.  شــده  پرداخــت 
زمــان  در  تأخیــر  کارانه هــا  مشــکل 
ــکل  ــن مش ــه ای ــت ک ــت آن هاس پرداخ

ــه  ــه ب ــرکت هاى بیم ــى ش ــطه بده به واس
در حــال  به طورى کــه  بیمارستان هاســت 

ــارد تومــان مى باشــد و  ــوم پزشــکى همــدان از بیمه هــا 300 میلی ــات دانشــگاه عل حاضــر مطالب
همیــن مســئله باعــث شــده اســت تــا در برخــى پرداخت هــا بــا مشــکل مواجــه شــویم کــه ایــن 
مســئله مختــص اورژانــس نبــوده اســت بلکــه در خــود دانشــگاه ها نیــز از ایــن قبیــل تأخیرهــا 
ــان اســت و  ــزار توم ــا 550 ه ــن 500 ت ــه بی ــغ کاران ــن مبل وجــود دارد. در حــال حاضــر میانگی
ــد. ــر بوده ان ــا 350 نف ــن 300 ت ــون بی ــود تاکن ــت مى ش ــا پرداخ ــه آن ه ــه ب ــرادى ک ــداد اف تع
ــه در  ــود ک ــى ب ــر نیروهای ــه دیگ ــق آن ب ــدم تعل ــا ع ــث کارانه ه ــر در بح ــکالت دیگ از مش
اورژانــس پیش بیمارســتانى مشــغول بــه کار بودنــد؛ ایــن نیروهــا شــامل پیــام آوران، تکنســین هایى 
کــه در قالــب تفاهم نامــه بــه کار گرفتــه مى شــدند، کارکنــان ادارى و پشــتیبانى و کســانى کــه 
در ســتاد کار مى کننــد مى شــد. بعضــى از ایــن مــوارد بــا صحبت هــا و رایزنى هایــى کــه انجــام 
شــده، حــل شــده اســت امــا همچنــان خیلــى از نیروهایــى کــه در اورژانــس کار مى کننــد کارانــه 
ــن نیروهــا در بیمارســتان از کارانه هــا برخــوردار هســتند  ــى کــه ای ــد در صورت دریافــت نمى کنن

و دســتورالعمل پرداخــت کارانه هــا هــم مبهــم هســتند.

در  کارانه هــا  پرداخــت  شــرایط 
ــاى  ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری مرک
ــز  ــر مراک ــبت دیگ ــه نس ــزد ب ــکى ی پزش
بهتــر اســت و کارانه هــا از ابتــداى تاریــخ 
ــاه  ــا آذرم ــاه 93 ت ــى مهرم ــب یعن تصوی
95 پرداخــت شــده اســت. مبلــغ پرداختــى 
کــه بــراى کارانــه از طــرف دانشــگاه بــه 
اورژانــس داده مى شــود ثابــت اســت و 
ــد  ــر مى کن ــار تغیی ــاه یک ب ــش م ــر ش ه
ــوم  ــگاه عل ــد دانش ــر درآم ــس ب و اورژان

ــارت دارد. ــکى نظ پزش
ــون در  ــکى دارد و تاکن ــوم پزش ــگاه عل ــا دانش ــى ب ــل خوب ــزد تعام ــس 115 ی ــز اورژان مرک
پرداخــت کارانه هــا مشــکلى وجــود نداشــته اســت. کارانه هــا به طــور کلــى چنــد مشــکل عمــده 
ــان دارد.  ــت زم ــه گذش ــاز ب ــز نی ــر نی ــى دیگ ــده اند و برخ ــل ش ــا ح ــى از آن ه ــه برخ ــد ک دارن
یکــى از ایــن مشــکالت ایــن بــوده کــه کارانــه بــه تمــام نیروهــاى شــاغل در اورژانــس تعلــق 
ــر  ــرار ب ــت ق ــاى دانشــگاه صــورت گرف ــا هیئت امن ــه ب ــى ک ــه طــى صحبت های ــت ک نمى گرف
ایــن شــد کــه بــه ایــن دســته از نیروهــا نیــز تعلــق بگیــرد. شــاید مهم تریــن مشــکل کارانه هــا 
مبلــغ کــم و جزئــى آن باشــد کــه اگــر افزایــش داده شــود مى توانــد بــراى نیروهــاى اورژانــس 

ــد. ــده باش دلگرم کنن
ــا داشــته باشــد و در  ــى در پرداخــت کارانه ه ــد نقــش مثبت ــس مى توان ســازمان شــدن اورژان
جریــان ســازمان شــدن جایــگاه فعلــى اورژانــس تغییــر و ارتقــاء پیــدا خواهــد کــرد؛ بســیارى از 
واســطه ها حــذف خواهنــد شــد و مى تــوان امیــدوار بــود کــه تغییــرات مثبتــى در جهــت ارتقــاء 

ــا ایجــاد خواهــد شــد. کارانه ه

تعیین درصد ثابت براى همه دانشگاه ها بى عدالتى است
اشکال عمده در بحث کارانه ها، آن یک ونیم درصد جز حرفه اى است که به مراکز اورژانس تعلق مى گیرد؛ مسلمًا این مقدار در 
دانشگاهى مثل یاسوج بسیار ناچیز است و مبلغى که به هر تکنسین در ماه تعلق مى گیرد حداکثر 150 هزار تومان است. براى رفع 
این مشکل ابتدا باید این مقدار تغییر نماید و از درآمد کل بیمارستان محاسبه شود. اینکه براى تمام شهرها و مراکز از یک درآمد ثابت 
استفاده مى شود به هیچ عنوان عادالنه نیست. مسلمًا درآمد دانشگاه هاى شهرى مثل شیراز بسیار بیشتر از شهر یاسوج است و همین 
مسئله باعث ایجاد تبعیض بین نیروها مى شود و امروزه با وجود رسانه هاى مجازى و تبادل سریع اطالعات، تکنسین ها خودشان را با 

دیگر مراکز مقایسه مى کنند و باعث ایجاد دلسردى و یأس در بین نیروها مى شود. 
به یک چشم دیدن دانشگاه ها نمى تواند عادالنه باشد.

از مشکالت دیگر در بحث کارانه ها، بدهى هاى بیمه ها به مراکز درمانى است. بیمه ها عمدتًا چند ماه یک بار بدهى هایشان را پرداخت 
مى کنند و در زمان پرداخت، حق اورژانس در آن نادیده گرفته مى شود درواقع مبلغ اختصاص داده شده به اورژانس یک ونیم در 90 درصد 

درآمد حرفه اى بیمارستان است.
البته همین که به نیروهاى اورژانس هم کارانه تعلق  گرفته بسیار اتفاق خوشایندى است اما اگر آن را هم مثل بیمارستان در قالب طرح 

قاصدك پرداخت مى کردند بسیارى از این مشکالت حل مى شد.
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صفحه

نیشابور

موفق   95 تیرماه  تا  قزوین  اورژانس 
بر  و  است  شده  کارانه ها  پرداخت  به 
نظارت  هم  بیمارستان  حرفه اى  درآمد 
تمام  که  مشکلى  مهم ترین  دارد.  کامل 
بدهى  هستند  مواجه  آن  با  دانشگاه ها 
و  است  درمانى  مراکز  به  بیمه ها  باالى 
مسائل  در  تا  شده  باعث  مسئله  همین 

مالى تحت  فشار باشیم.
براى  که  هم  پرداختى  شیوه نامه 

نقص هاى  متأسفانه  دارد  وجود  کارانه ها 
زیادى دارد که باید رفع شود (مثًال شیوه نامه کارانه پزشکان ده-پنجاه، بسیار کم  تعریف شده 
است) و از سال 93 تاکنون با وجود تورم همچنان ثابت مانده است. همین طور تبعیضى که در 
پرداخت کارانه تکنسین هاى پایگاه هاى جاده اى و شهرى وجود دارد و نادیده گرفته شدن نیروهاى 

ستادى از مشکالت دیگر این شیوه نامه است.
و  شود  پرداختى ها حل  مشکالت  این  از  بسیارى  که  مى رود  امید  اورژانس  سازمان شدن  با 

درآمدهاى بیمارستان ها به صورت شفاف به اورژانس اعالم شود. 
درست است که خدمات اورژانس رایگان است و فى نفسه درآمدى ندارد اما باید توجه داشت 
اورژانس  خدمات  است؛  انسانى  و  مادى  تلفات  از  جلوگیرى  اورژانس  درآمدزایى  مهم ترین  که 
این مسئله  و  انسانى جلوگیرى  شود  و  مادى  تلف شدن هزینه هاى سرسام آور  از  باعث مى شود 
کمک کننده در کل اقتصاد کشور است؛ بنابراین تمام نهادهایى که از خدمات اورژانس بهره مند 
مى شوند اگر در آینده مقدارى از درآمدشان را به اورژانس اختصاص دهند باعث افزایش کیفیت 

خدمات دهى مى شود.

گیالن تبریزگناباد

امدادرسانى به مصدومین حادثه واژگونى اتوبوس 
محور قاین- گناباد

ــوادث و  ــت ح ــز مدیری ــى مرک ــط عموم ــر رواب ــى، مدی ــر کامران جعف
ــر گفــت: ســاعت 3  ــاد در خصــوص ایــن خب فوریت هــاى پزشــکى گناب
ــک تصــادف  ــزارش ی ــاه گ ــنبه، 5 بهمن م ــح روز سه ش ــه صب و 56 دقیق
در کیلومتــر 10 محــور خضــرى- گنابــاد بــه مرکــز پیــام اورژانــس قایــن 
ــل  ــه مح ــس ب ــس اورژان ــتگاه آمبوالن ــه دس ــه س ــد و بالفاصل داده ش

حادثــه اعــزام شــدند. 
وى در ادامــه افــزود: در ایــن حادثــه 17 نفــر دچــار مصدومیــت شــدند 
ــه بیمارســتان بیدخــت  ــه در محــل ب ــات اولی ــس از انجــام اقدام ــه پ ک

منتقــل شــدند.

کشته و زخمى شدن هشت نفر در تصادف هاى جاده 
تبریز- ارومیه

بــه گــزارش وحیــد شــادى نیا، مدیــر روابــط عمومــى مرکــز 
آذربایجــان شــرقى،  مدیریــت حــوادث و فوریت هــاى پزشــکى 
ــه فــوت یــک نفــر و مصــدوم  تصــادف دو دســتگاه خــودرو منجــر ب

ــد.  ــن گردی ــج ت ــدن پن ش
ــاه  ــه در روز یک شــنبه، 17 بهمن م ــن حادث ــزود: ای وى در ادامــه اف
و در ســاعت 7 و 15 دقیقــه صبــح رخ داد و بالفاصلــه یــک دســتگاه 
آمبوالنــس بــه محــل حادثــه اعــزام شــد. مصدومیــن حادثــه پــس از 
دریافــت اقدامــات اولیــه درمانــى در محــل بــه بیمارســتان امــام رضــا 

(ع) تبریــز منتقــل شــدند.

واژگونى مینى بوس در برف و کوالك و مصدومیت 
11 نفر

مصطفــى افشــارنیک، مدیــر روابــط عمومــى مرکــز مدیریــت حوادث 
ــر داد و  ــوس خب ــى مینى ب ــابور از واژگون ــکى نیش ــاى پزش و فوریت ه
ــح  ــاعت 7 صب ــر مصــدوم داشــت س ــه 11 نف ــه ک ــن حادث ــت: ای گف
روز جمعــه، 15 بهمن مــاه در کیلومتــر 25 جــاده نیشــابور بــه ســبزوار 
ــه  ــانى ب ــت امدادرس ــس جه ــتگاه آمبوالن ــه دس ــریعاً س رخ داد و س
مصدومیــن بــه محــل حادثــه اعــزام شــد. وى در ادامــه افــزود: پــس 
ــه جهــت  ــن حادث ــه در محــل، 11 مصــدوم ای از انجــام اقدامــات اولی
ادامــه درمــان بــه بیمارســتان هاى 22 بهمــن و حکیــم نیشــابور منتقــل 

شــدند.

برخورد با صخره

بــه گــزارش آمنــه اخالقــى، مدیــر روابــط عمومــى مرکــز مدیریــت 
حــوادث و فوریت هــاى پزشــکى گیــالن ظهــر روز سه شــنبه، 12 
ــاى  ــه صخره    ه ــوس ب ــتگاه اتوب ــک دس ــورد ی ــر برخ ــاه در اث بهمن م
کــوه در دولت آبــاد رودبــار 9 نفــر مصــدوم شــدند. وى در ادامــه افــزود: 
در ایــن حادثــه کــه در ســاعت 12 و 41 دقیقــه رخ داد؛ بعــد از اعــالم 
ــریعًا  ــکى س ــاى پزش ــاى فوریت ه ــس، تیم ه ــام اورژان ــز پی ــه مرک ب
بــه محــل اعــزام و بــه بررســى وضعیــت مصدومیــن پرداختنــد. پــس 
از انجــام اقدامــات اولیــه، چهــار نفــر در محــل حادثــه درمــان شــدند 
ــال داده  ــار انتق ــه بیمارســتان ولیعصــر رودب ــز ب ــر دیگــر نی ــج نف و پن

شــدند.

درآمــد ایــن بیمارســتان ها بســیار بیشــتر از یــک بیمارســتان عــادى 
در یــک شــهر محــروم اســت و همیــن مســئله باعــث ایجــاد 

ــود. ــا مى ش ــغ کارانه ه ــش در مبل ــى فاح ــالف گاه اخت
عدم نظارت اورژانس بر درآمد بیمارستان ها

عــدم  همیــن  در  کارانه هــا  نقطه ضعــف  مهم تریــن  شــاید 
ــد.  ــتان ها باش ــد بیمارس ــدار درآم ــر مق ــس ب ــاى اورژان ــارت رؤس نظ
معمــوًال بیمارســتان ها ماهیانــه مقــدار ثابتــى را بــه مراکــز اورژانــس 
ــر اســت.  ــا متغی ــد آن ه ــه درآم ــى ک ــد در صورت اختصــاص مى دهن
ــا  ــوب ب ــل خ ــل تعام ــه دلی ــه ب ــز هســتند ک ــى از مراک ــداد اندک تع
ــد. ــارت دارن ــتان ها نظ ــد بیمارس ــر درآم ــگاه ب ــان دانش ــت درم معاون

تأخیر در پرداخت، درد مزمن کارانه
ــت و  ــت آن اس ــر در پرداخ ــا، تأخی ــل کارانه ه ــن معض مهم تری
ــى  ــه حت ــه شــده اســت ک ــر و همه جانب ــدر فراگی ــن معضــل آن ق ای
ــى  ــر اســت گوی ــا تأخی ــى بیمارســتان ها هــم ب ــى کادر درمان پرداخت

ــد. ــه مى باش ــى از کاران ــت، جزئ ــر در پرداخ ــه تأخی ک
معضلى به نام بیمه

ــتان ها ورد  ــه بیمارس ــا ب ــاى کالن بیمه ه ــا بدهى ه ــن  روزه ای
ــان  ــت بدهى هایش ــا در پرداخ ــر بیمه ه ــت؛ تأخی ــگان اس ــان هم زب
ــى  ــاى مال ــتم پرداخت ه ــه سیس ــدى ب ــه ج ــا ضرب ــده ت ــث ش باع
وزارت بهداشــت وارد نمایــد و چــون کارانه هــا ارتبــاط مســتقیمى بــا 
ــى  ــترین بى نظم ــا بیش ــده ت ــث ش ــد باع ــتان ها دارن ــد بیمارس درآم
ــه  ــون بیم ــته از آن، چ ــود. گذش ــا ش ــر آن ه ــت، گریبان گی در پرداخ
ــا آن بخــش  ــود ت ــث مى ش ــد باع ــش را مى ده ــر بدهى های ــا تأخی ب
ــم  ــت در آن یک ونی ــت بیمه هاس ــه در دس ــتان ک ــد بیمارس از درآم

درصــد لحــاظ نشــود.
معاونت هاى درمان و کم لطفى هایشان!

شــاید در نــگاه اول بــه نظــر برســد کــه مشــکل اصلــى کارانه هــا 
ــه  ــارى ک ــه آم ــه ب ــا توج ــا ب ــود ام ــى مى ش ــا ناش ــى بیمه ه از بده
از مراکــز اورژانــس گرفتــه شــده اســت نشــان مى دهــد کــه تعامــل 
ــیار  ــش بس ــگاه ها نق ــان دانش ــت درم ــا معاون ــب ب ــوب و مناس خ
ــت  ــته اس ــا داش ــب کارانه ه ــع و مناس ــت به موق ــده اى در پرداخ عم
به طــورى کــه مراکــزى کــه تعامــل خوبــى بــا معاونت هــاى 
پرداخــت  در  تأخیــر  زمــان  کم تریــن  بــا  داشــته اند  درمــان 
ــس  ــز اورژان ــاى مراک ــا رؤس ــى ب ــده اند. وقت ــرو ش ــا روب کارانه ه
هــم کالم مى شــوى یکــى از اصلى تریــن گالیه هایشــان، عــدم 

ــدم اطــالع  ــًا ع ــتان و طبیعت ــاى بیمارس ــى از درآمده ــات مال اطالع
ــئله  ــن مس ــس از ای ــاى اورژان ــت. رؤس ــى کارانه هاس ــغ واقع از مبال
ــاى  ــت درآمده ــه عل ــه چ ــرا و ب ــه چ ــد ک ــى دارن ــه فراوان گالی
ــرار  ــا ق ــار آن ه بیمارســتان هاى تابعه شــان شــفاف و واضــح در اختی
ــغ  ــان مبال ــاى کارانه ش ــز پرداخت ه ــیارى از مراک ــرد؟! بس نمى گی
ــًال  ثابتــى اســت. مگــر مى شــود کــه یــک بیمارســتان در طــول مث
ــا وقــت آن نرســیده  یــک ســال میــزان درآمــدش ثابــت باشــد؟! آی
ــه،  ــاى کاران ــان در پرداخت ه ــرم درم ــاى محت ــه معاونت ه ــت ک اس
ــى را در  ــفافیت مال ــته و ش ــود دانس ــرم خ ــس را مح ــاى اورژان رؤس

ــد؟! ــش گیرن پی
مشکالت ریز و درشت شیوه نامه

ــه  ــتى دارد ک ــز و درش ــکالت ری ــا مش ــى کارانه ه ــیوه نامه اجرای ش
ــس  ــار در اورژان ــراى اولین ب ــرح ب ــن ط ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب البت
ــبه  ــوه محاس ــت. نح ــاض اس ــل اغم ــد قاب ــرا مى ش ــتانى اج پیش بیمارس
کارکنــان  گرفتــه شــدن  نادیــده  عملیات هــا،  اســاس  بــر  کارانــه 
ــار  ــى در کن ــاى تدارکات ــورى و نیروه ــى و موت ــس هوای ــتادى، اورژان س
دیگــر مشــکالتى کــه ذکــر شــد ازجملــه مهم تریــن نقــاط ضعــف ایــن 
ــک  ــس پیش بیمارســتانى در طــول ی ــوده اســت. اداره اورژان شــیوه نامه ب
ــل  ــه مراح ــوده ک ــیوه نامه نم ــن ش ــالح ای ــه اص ــدام ب ــته اق ــال گذش س

ــز طــى شــده اســت. ــد آن نی ــه تأیی اولی
بیم و امیدهاى کارانه در فرایند سازمان شدن

ایــن مســئله کــه بســیارى از مشــکالت اورژانــس بــه دلیــل عــدم 
وجــود ســازمانى متمرکــز و مســتقل اســت دیگــر بــر کســى پوشــیده 
نیســت. وجــود واســطه هاى مختلــف در بدنــه اورژانــس باعــث شــده 
ــه  ــه ب ــون موریان ــودن چ ــل نم ــلیقه اى عم ــام س ــى به ن ــا معضل ت
ــاوت و تبعیض هــاى  ــد و باعــث ایجــاد تف ــن ســازمان بیفت جــان ای
بى شــمارى در ســازمان اورژانــس کشــور شــود؛ کارانه هــا نیــز 
یکــى از قربانیــان ایــن واســطه ها هســتند. شــاید بــه جــرأت بتــوان 
گفــت بزرگ تریــن اثــر ســازمان شــدن، رفــع همیــن مدیریت هــاى 
واســطه اى باشــد؛ رفــع مدیــران واســطه  منجــر بــه رفــع ســلیقه هاى 
ــه از  ــر ب ــز منج ــاوت نی ــلیقه هاى متف ــع س ــود و رف ــاوت مى ش متف
ــر  ــس در سراس ــاى اورژان ــن نیروه ــق بی ــکاف عمی ــن ش ــن رفت بی

کشــور خواهــد شــد.
حرف آخر

ــس  ــرایط نامناســب کارى اورژان ــه ســختى کار و ش ــه ب ــا توج ب
و  مثبــت  اقــدام  تنهــا  کارانــه  پرداخــت  پیش بیمارســتانى، 
ــا انجــام داد. ســه  ــراى آن ه ــوان ب ــه مى ت ــده اى اســت ک دلگرم کنن
ــر شــهید  ــس پیش بیمارســتانى در ســال اخی ــر از نیروهــاى اورژان نف
ــده اند.  ــدى ش ــاى ج ــار مصدومیت ه ــم دچ ــر ه ــن نف ــده و چندی ش
ــه رو  ــرات روب ــم از خط ــن حج ــا ای ــازمان و اداره ب ــاد و س ــدام نه ک
اســت؟ آیــا زمــان آن نرســیده ایــن شــکاف ها و بى عدالتى هــا 

ــوند؟ ــته ش برداش

بازدید سرزده رئیس مرکز فسا در ساعت چهار صبح
بــه گــزارش مدیــر روابــط عمومــى مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــاى پزشــکى فســا، رئیــس ایــن مرکــز در ســاعت چهــار صبــح روز دوشــنبه، چهــارم بهمن مــاه 

ــد نمــود. ــگاه اورژانــس 115 جــاده اى بازدی ــن پای به صــورت ســرزده از چندی
یوســف علیپوریــان در ادامــه افــزود: مجیــد نجفــى کلیانــى در ایــن بازدیــد ضمــن کنتــرل کیفیــت خدمت رســانى و اطمینــان از ارائــه خدمــت مناســب بــه مصدومــان 

حــوادث جــاده اى، آمادگــى کارکنــان را نیــز مــورد بررســى قــرار داد.
وى تصریــح کــرد: در ایــن بازدیــد کارکنــان اورژانــس ضمــن ارائــه گزارش هایــى از فعالیت هــا و نحــوه رســیدگى بــه درخواســت شــهروندان و مأموریت هــاى درون شــهرى 

و برون شــهرى بــه بیــان برخــى مشــکالت پرداختنــد. وى ضمــن تشــکر از تکنســین هاى شــیفت شــب، از زحمــات شــبانه روزى نیروهــاى اورژانــس تقدیــر و تشــکر نمودنــد.

کارانه ها؛ زیر تیغ کم لطفى معاونت هاى درمان
پرونده اى در باب کارانه  فوریت هاى پیش بیمارستانى و چالش هاى آن

تأخیر در کارانه ها مختص تمامى گروه هاى درمانى است
تفاوت مبلغ کارانه ها به خاطر تفاوت در درآمد بیمارستان ها است و مسئله دیگر این اختالف ها، تفاوت نوع تعامل مراکز اورژانس با 
دانشگاه هاى علوم پزشکى است و این مسئله باعث شده تا در برخى مراکز موفق شوند باالتر از مقدار مصوب به تکنسین ها پرداخت نماید 

و برخى دیگر نیز نتوانستند مبلغ مناسبى دریافت کنند.
تأخیر در کارانه ها مختص اورژانس نیست و کارانه تمامى کارکنان، پرستاران و پزشکان با تأخیر پرداخت مى شود و این مشکل به خاطر 
بدهى هاى کالن بیمه ها به بیمارستان ها است؛ البته با وجود این مشکالت در بعضى مراکز، پرداخت کارانه ها به موقع صورت مى گیرد و 

یا زمان تأخیر کم است.
در حال حاضر با توجه به سازمان شدن اورژانس، مى توان روى مبانى کارانه ها تمرکز بیشترى نمود و موارد را ارزیابى کرد. تا پیش 
از این، مراکز اورژانس زیرمجموعه معاونت درمان ها بودند و قدرت اجرایى و توان کافى جهت انجام مذاکره براى ارتقاء وضعیت کارانه 
و رفع مشکالت آن را نداشتند که با سازمان شدن، جایگاه مدیریت سازمان اورژانس ارتقاء پیدا مى کند و هم رتبه قائم مقام دانشگاه قرار 
مى گیرند از قدرت باالترى برخوردار خواهند بود و مى توانند خیلى از مشکالت را رفع نمایند. در حال حاضر یک مجموعه آمارى از میزان 
تأخیر کارانه ها در سطح کشور تهیه و تقدیم وزیر بهداشت شده است که امیدواریم بتوانیم مشکالت و تبعیض هاى موجود در کارانه ها 

را رفع نماییم.
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اورژانس هیچ نظارتى بر درآمد 
بیمارستان ها ندارد

شیوه نامه پرداختى کارانه ها باید 
تغییر کند

ازجملــه مشــکالت مرکــز مدیریــت 
پزشــکى  فوریت هــاى  و  حــوادث 
هرمــزگان در خصــوص کارانه هــا ایــن 
ــوم  ــه دانشــگاه عل ــدى ک ــه درآم اســت ک
کارانه هــاى  پرداخــت  جهــت  پزشــکى 
ــد  ــاص مى دهن ــس اختص ــاى اورژان نیروه
ــه  ــا توج ــم و محــدود اســت و ب ــیار ک بس
بــه  مبلغــى کــه  نیروهــا  بــه کثــرت 
ــت. ــز اس ــرد ناچی ــق مى گی ــان تعل کارکن

 از دیگــر مشــکالت مهــم در خصــوص 
ــه  ــه هیچ گون ــه اى ک ــت به گون ــتان ها اس ــد بیمارس ــر درآم ــس ب ــارت اورژان ــدم نظ ــا ع کارانه ه

ــدارد. شــفافیتى در ایــن مــورد وجــود ن
البته مهم ترین و اصلى ترین مشکل کارانه ها نحوه پرداخت آن است که از زمان تصویب آن 
تاکنون همیشه با تأخیر پرداخت شده است به طورى که مرکز اورژانس هرمزگان تاکنون 17 ماه در 
پرداخت آن تأخیر داشته است که این مسئله از اینجا نشأت مى گیرد که بیمارستان ها به دلیل عدم 

دریافت مطالباتشان از بیمه ها، توانایى پرداخت به موقع کارانه ها را ندارند.
ازجمله موارد دیگرى که در زمینه کارانه جاى بحث و تأمل دارد یک ونیم درصدى است که 
به اورژانس تعلق مى گیرد که در مقابل خدماتى که اورژانس پیش بیمارستانى ارائه مى دهد مبلغ 
ناچیزى است؛ از آن گذشته این کارانه به همه کارکنان اورژانس نیز تعلق نمى گیرد. همچنین درآمد 
بیمارستان ها متغیر است درحالى که هزینه اى که به اورژانس تعلق مى گیرد همیشه ثابت مى ماند 
التفاوت  آن شاید تنها 50  هزار  اگر تغییرى هم داشته باشد به هیچ وجه چشمگیر نیست و مابه 

تومان باشد.

دکتر حسن نورى سارى
رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانى کشور 

دکترپیمان نامدار- رئیس اورژانس قزوین

دکتر امیر حسن  اسدى-  رئیس اورژانس هرمزگان



پایگاه شماره دو بهشهر و مرکز پیام شرق استان مازندران کلنگ زنى شد صفحه
به گزارش روابط عمومى مرکز اورژانس مازندران در دومین روز از ایام ا... دهه فجر، کلنگ احداث پایگاه شماره دو بهشهر و مرکز پیام اورژانس شرق استان مازندران با حضور 
على نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رئیس دانشگاه علوم پزشکى مازندران و سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى استان مازندران و خانواده 

خیر مرحوم سید تقى عمادى و جمعى از مسئولین در بهشهر بر زمین زده شد.
زکریا اشک پور افزود: زمین مذکور از طرف خانواده مرحوم سید تقى عمادى جهت احداث ساختمان پایگاه شماره دو بهشهر و مرکز پیام شرق استان مازندران اهدا شده است. 

الزم به ذکر است که با احداث این پایگاه در ورودى شهر بهشهر، انجام مأموریت ها در کمربندى بهشهر و روستاهاى اطراف در کم ترین زمان انجام مى شود.

که  شهرى  چون  استوار؛  و  صبور 
و  گرمى  که  شهرى  بود.  بالیده  آن  در 
سردى روزهایش نمى توانست مانعش 
بود چون آسمان پرستاره  شود. بزرگ 
و  بى شمار  آرزوهاى  از  پر  شهرش؛ 
که چند  بود  بى انتها. مسافرى  راه هاى 
خاکى  دنیاى  این  به  گذرش  روزى 
افتاده بود تا در پناه روزهایش دستى را 
از خاك بلند کند و شکوفه امیدى را در 
قلبى بنشاند. چه روزها و شب هایى که 
در سکوت بکر جاده هاى زاهدان براى 
دردمندى  براى  امید  شاخه اى  بردن 
و  لحظه ها  چه  بود.  کشیده  بى خوابى 
گرفتار،  مردمى  فکر  که  ساعت هایى 
آرامش را از او گرفته بود. آزاد بود و رها 
تمام  پناه  و سایه وجودش  چون سرو 

کنارش  در  که  بود  کسانى 
نفس مى کشیدند.

طلوع زندگى
پا   58 اردیبهشت  اول  روز  در 
چراغ  اولین  تا  گذاشت  جهان  به 
باشد. در تمام  خانه پدر و مادرش 
قلب  با  را  خانه  عمرش   روزهاى 
مهربانش روشن کرده بود؛ خواهر 
و  مادرش  و  پدر  برادرهایش؛  و 
مى شناختند  را  او  که  کسانى  همه 
مهربانى اش  از  سهمى  هرکدام 
و  درد  پاى  روز  یک  مى بردند.  را 
روز  یک  مى نشست؛  برادرش  دل 
لحظه هاى  خواهرش  پابه پاى 

زندگى را طى مى کرد.
روزهاى خوش زندگى

1
اولین  براى  که  بود  پنج  ساله 
پابوسى  براى  خانواده اش  با  بار 
امام رضا (ع) راهى مشهد شد؛ به 
باب الرضا که رسید بى اختیار زانو زد 
و به سجده رفت؛ پدر و مادر مات 

و مبهوت نگاهش مى کردند؛ مادر یادش به روز 
بود  آمده  دنیا  به  که  روزى  افتاد،  حسین  تولد 
پوششى شبیه حفاظ دورتادور نوزاد را فراگرفته 
بود؛ آن روز همه کادر بیمارستان متعجب شده 
غیرطبیعى  اتفاق  یک  این  مى گفتند  و  بودند 
است و حاال مادر به یقین رسیده بود که پسرش 

با تمام پسرهاى دنیا فرق دارد.
2

عاشق ورزش بود؛ در دوران راهنمایى ترك 
تحصیل کرد و به بوکس پرداخت و در چندین 
اینکه  تا  آورد  مسابقه شرکت کرد و مدال هم 
یک روز گذر عشق به زندگى اش افتاد و دوباره 
پایش را به درس و مدرسه باز کرد تا روزى که 

این مسیر، راه رفتنش به آسمان باشد.
3

تجارت  کار  به  و  بود  کرده  تمام  را  درسش 
خوراکى  مواد  و  بود  شده  مشغول  صادرات  و 
به کشورهاى همسایه صادر مى کرد؛ یک روز 
پدرش به او گفت نظرت درباره کار در اورژانس 
پس  آخرت؛  هم  و  دنیاست  خیر  هم  چیست؟ 
از مدتى باألخره حسین پذیرفت و وارد آخرین 
مرحله از زندگى اش شد و بارها به خاطر داشتن 
اینکه  از  کرد  تشکر  پدرش  از  روزهایى  چنین 

درى جدید بر روى زندگى اش باز کرده بود.
4

و  کنند  قبولت  بزرگان  تا  باشى  بزرگ  باید 
تمام  که  بود  بى انتها  و  بزرگ  آن قدر  حسین 
جوان  و  پیر  داشتند؛  دوستش  زاهدان  مردم 

بارها  و  بارها  حسین  که  چرا  نمى کرد  فرقى 
به کمکشان شتافته بود و هر کارى از دستش 
آن ها  آخر  بود.  داده  انجام  برایشان  برمى آمد 
همان مردمى بودند که حسین تمام  روزهایش 
اشک  غم هایشان  با  بود؛  گذاشته  برایشان  را 
و  بود  شریک  خنده هایشان  در  و  مى ریخت 
رمز ماندگارى او در میان قلب کویرى زاهدان 

همین بود.
5

نه آشنا بود و نه حتى همسایه شان بود؛ زنى 
تنها و بى پناه بود در میان شهرى محروم و فقیر 
با همسرى که مدت ها کمردرد امانش را بریده 
و از پا انداخته بود؛ دیگر کسى نبود که بتواند 
امید خانه را از خاموش شدن نجات دهد؛ خرج 
مرد  درمان  و  دارو  و  خانه یک طرف  مخارج  و 
خانه یک طرف؛ تا اینکه حسین اتفاقى با آن ها 
درد  به  را  دلش  خانواده  عمیق  رنج  شد،  آشنا 
آورده بود و با خودش و خدایش عهد کرد که تا 
آنجا که مى تواند از هیچ کارى دریغ نکند. راه 
خانه اش طوالنى بود اما هر شب پیاده به سراغ 
آن خانواده مى رفت و هم کارهاى مرد را انجام 
خریدارى  را  روزانه شان  نیازهاى  هم  و  مى داد 

مى کرد.

6
پدر و مادرش دیگر سنى از آن ها گذشته بود 
و نمى توانستند پابه پاى بچه ها باشند. حسین مرد 
و  و خواهر  مادر  و  پدر  تکیه گاه  و  خانه شان شد 
مادرش  و  پدر  شور  دلش  همیشه  برادرهایش. 
پى  و  کند  رها  را  آن ها  نمى خواست  و  مى زد  را 
زندگى اش برود؛ همیشه اولویت زندگى اش آن ها 

بودند.
7

از دلش تا به آسمان تا به خدا یک راه مستقیم 
براى  و  بود  زندگى اش  واژه  اولین  خدا  بود؛  زده 
نمى کرد؛  کاهلى  نمازش  در  هیچ گاه  هم  همین 
چه در خانه بود و چه در مأموریت و چه در محل 
امام عصر  موالیش  با  داشت  عاشقانه هایى  کار. 
و  مى خواند  آل یاسین  زیارت  همیشه  و  (عج ا...) 
گویى تک تک کلمات و عبارت هایش بر روح و 

پیکرش نقش بسته بود.
روز پرواز

گرماى شهریور تن خشک جاده ها 
شهریور  از  روز  چهار  مى سوزاند؛  را 
گذشته  حسین  عمر  از  بهار   36 و 
مى شدند  پیج  مدام  بى سیم ها  بود. 
تا  مى رفت  سویى  به  هرکسى  و 
دردمند  یک  نجات  براى  وسیله اى 
سمت  به  آمبوالنس  کد  یک  باشد. 
تبعه  مصدوم  یک  تا  رفت  کورین 
به  را نجات دهد و دیگرى  پاکستان 
و  کند  کمک  تا  شد  اعزام  روستایى 
باریک  جاده  نهد؛  دنیا  به  پا  نوزادى 
بود و مرگ کمى آن طرف تر به کمین 
نشسته بود. صداى آژیر دو آمبوالنس 
در جاده به گوش مى رسد؛ تن خشک 
به  دیگر  لحظه  چند  تجسم  از  زمین 
خودش مى لرزید؛ مرگ جلوتر آمد و 
چند ثانیه بعد صداى آژیرها خاموش 
آغوش  در  آمبوالنس  دو  و  شد 
خارهاى کنار جاده زمین خوردند. آوار 
درد بر سر چهار تکنسین فروریخت و 
چند ساعت بعد زمان پرواز حسین فرارسید و تنها 

او بود که به آسمان ها پرکشید.
مرگ پایان کبوتر نیست

یک سال و شش ماه است که دیگر نام حسین 
نوشته  عملیات  گزارش  برگه هاى  زیر  در  میرى 
دیگر  که  است  ماه  نمى شود؛ یک سال و شش 
او را بر  خاك هاى کوچه هاى زاهدان جاى پاى 
که  است  ماه  و شش  سال  یک  نمى بینند؛  خود 
و  آدم ها  و  زاهدان  دل  بر  نبودنش  خالى  جاى 
کوچه ها و آسمانش سنگینى مى کند؛ یک سال و 
شش ماه است که او رفته است و اما نام و یادش 
هنوز در تمام لحظه هاى شهر و آدم هایش جارى 
روزهایى  مى آورد  یاد  به  شهر  هم  هنوز  است؛ 
جا  همه  به  امید  از  پر  دستانى  با  مردى  که  را 
راه  در  را  توانش  و  وجود  همه  و  مى کشید  سر 
شاید  که  مردى  مى کرد؛  فدا  دیگران  به  کمک 
دیگر نیست اما تا ابد در یادها زنده است و این 
الَّذیَن  تَحَسَبنَّ  «َوال  شهید.  ماندگارى  راز  است 
َربِِّهم  ِعنَد  أَحیاٌء  بَل  أَمواتًا   ِ اهللاَّ َسبیِل  فی  ُقتِلوا 
ُیرَزقوَن» هرگز گمان مبر کسانى که در راه خدا 
کشته شدند، مردگان اند! بلکه آنان زنده اند و نزد 
پروردگارشان روزى داده مى شوند. (سوره مبارکه 
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روی خط دیسپچسروقامتان

اورژانس  اصلى  قسمت هاى  از  یکى 
اورژانس،  پیشانى  عبارتى  به  یا 
بسیار  وظیفه اى  که  هستند  دیسپچرها 
سنگین را به عهده دارند و البته کمتر از 
نیروهاى عملیاتى هم به چشم مى آیند 
مسئولین  و  همکاران  چشم  به  حتى 
دیسپچ»  خط  «روى  ویژه  ستون  خود. 
نیز به همین مناسبت بوده  است. در این 
ستون به دنبال آن هستیم که مشکالت 
و معضالت دیسپچرهاى مراکز پیام را 

مطرح کنیم. 
و  بشنویم  را  صحبت هایشان 
دیسپچرهایى  گمنامى  روایتگر 
از  دست  دقیقه  یک  اگر  که  باشیم 
به  شمارى  بى  عده  جان  بکشند  کار 
پاى  شماره  این  در  افتاد.  خواهد  خطر 
همدانى  فعال  دیسپچر  جوان  دل  درد 

نشسته ایم.
«یک یک پنج»: لطفاً خودتان را معرفى کنید.

زهرا بختیارى، متولد سال 72 در تویسرکان 
از  پس  شده ام؛  بزرگ  همدان  در  که  هستم 
فارغ التحصیلى در مقطع کارشناسى پرستارى از 
دانشگاه علوم پزشکى همدان به عنوان نیروى 
پزشکى همدان  فوریت هاى  مرکز    به  طرحى 

آمدم.
«یک یک پنج»: چطور شد دیسپچ را انتخاب 

کردید؟
از  مى شد!  قرعه کشى  طرح،  شروع  براى 
آنجا که من بیشتر از یک سال در بیمارستان 
سینا کار مى کردم، انتظار داشتم طرحم نیز در 
به  باید  شنیدم  وقتى  باشد.  بیمارستان  همان 
دیسپچ بروم، تعجب کردم چون هیچ آشنایى 

با محیط دیسپچ نداشتم. 
که  چرا  بود  سخت  برایم  کار،  ابتداى  در 
در  که  باال  پرستارى  اطالعات  بر  عالوه 
براى کار در دیسپچ  بود،  نیاز  بیمارستان هم 
معابر  شناخت  و  بى سیم  کدهاى  با  آشنایى 
یاد  زود  البته خیلى  که  بود  شهرى هم الزم 

گرفتم و برایم شیرین شد.
«یک یک پنج»: روز اول کارتان چطور بود؟

محیط  در  همه  دانشگاه  آموزش هاى 
بیمارستان بود و بیمار را رودررو مى دیدیم. شرح 
بیمار  چهره  دیدن  با  حتى  گاهى  گرفتن  حال 
روز  دیسپچ،  در  روز  اولین  اما  بود  امکان پذیر 
اولیه  آموزش  با  ما  ورود  اگرچه  بود  پراسترسى 
همراه بود که خیلى کمک کرد و کمى از استرس 
روز اول را کاهش داد اما سختى کار به طورکلى 
به این علت بود که بیشتر صحبت ها در دیسپچ 
فقط  گرفتن  حال  شرح  همچنین  و  بود  کد  با 
بر اساس گفته هاى بیمار یا همراهش مى باشد 
که این مسئله نسبت به بیمارستان که بیمار را 

رودررو مى بینى خیلى متفاوت است.
چطور  را  دیسپچ  در  کار  «یک یک پنج»: 

مى بینید؟
من حدود یک سال است که کار در دیسپچ 
را شروع کرده ام و از کارم راضى هستم اما کار 

بیمارستانى متفاوت است. کار در بیمارستان، 
کار جسمى است و خستگى جسمى زیادى را 
به همراه دارد؛ در دیسپچ، کار جسمى کم و 
خستگى جسمى هم کم است گرچه خستگى 
روحى به همراه دارد. با این وجود، اآلن که با 
محیط دیسپچ آشنا شده ام، یکى از افتخارات 

زندگى ام شده است.
که  باعث شده  نکته اى  چه  «یک یک پنج»: 
شیرین  و  جذاب  شما  براى  دیسپچ  در  کار 

باشد؟
دیسپچ،  در  همکارانم  از  بسیارى  و  من 
یک  همگى  داریم؛  پرستارى  کارشناسى 
هیچ وقت  اما  هستیم  درمان  کادر  از  قسمت 
دیده نمى شویم و شاید مردم ندانند که ما حتى 

تحصیالتمان چیست.
در  گمنامى  این  مى بیند؛  را  ما  خدا  فقط   
عین کار پراهمیتى که داریم بخش شیرین و 

جذابى از کار ماست.
و  خوب  خاطره  یک  «یک یک پنج»: 
دیسپچ  در  خدمت  دوران  از  به یادماندنى 

برایمان بگویید؟
زیاد  استرس  با  مادرى  بودم.  عصر  شیفت 
سکه  یک ساله ام  کودك  گفت  و  گرفت  تماس 

خورده و صورتش سیاه شده است. 
ما آمبوالنس اعزام کردیم و آموزش الزم تا 
رسیدن آمبوالنس هم دادیم اما آن قدر استرس 
هیچ  ها  آموزش  این  از  که  بود  زیاد  مادر  این 
زبانم  به  خدا  که  انگار  لحظه  یک  نمى  فهمید. 
راهند  در  ما  همکاران  گرچه  گفتم  او  به  آورد، 
اما فقط خودت هستى که مى توانى به کودکت 
کمک کنى. در این لحظه بود که کمى آرام و 
اسپیکر  روى  را  گوشى  شد؛  مسلط  خودش  به 
یک  کرد.  عمل  ما  آموزش هاى  به  و  گذاشت 
مادر  و  پیچید  بچه  شدید  گریه  صداى  لحظه 

گفت: بچه ام برگشت. 
من و همکارم از این گریه این قدر خوشحال 

شدیم که اشک شوق از چشمانمان جارى شد.
«یک یک پنج»:  یک خاطره بد که در ذهنتان 

مانده...
همکاران  براى  کار  ضمن  که  اتفاقاتى 
هم  ساده  و  کوچک  اتفاقات  حتى  مى افتد 
ذهنم  در  که  بدى  خاطره  اما  است  سخت 
مربوط  خانوادگى  نزاع  یک  به  مانده است 
مى شود؛ در یک نزاع خانوادگى، چون احتمال 
هماهنگى  با  داشت،  وجود  افراد  به  آسیب 
اعزام  آمبوالنس  با  هم  ما  همکاران  پلیس، 

شدند. 
هوا  و  بود  خم  و  پیچ  پر  و  طوالنى  مسیر 

طوفانى و باران شدیدى مى بارید. 
همکاران ما با تأخیر حدوداً دو دقیقه اى به 

محل مى رسند. 
کوتاهى  ما  بودیم که همکاران  ما مطمئن 
تأخیر،  دقیقه  دو  این  دلیل  به  اما  نکرده اند 
و  زدند  حرف  بد  من  با  خانواده  این  آن قدر 
از  ناسزا گفتند که پس  به خودم و خانواده ام 
مدت ها هنوز فراموش نکرده ام و قلب مرا به 

درد آوردند. 
فقط  و  نبود  بدحال  مجروح  نزاع،  این  در 

خانواده در شرایط استرس زا بودند.

(پس از این گفتگو ایشان با تحریریه نشریه 
تماس گرفت و خواست که این خاطره را بیان 
را  کار  این  به  عالقه مندان  دل  شاید  نکنیم؛ 
شغل  این  انتخاب  از  را  آن ها  و  کند  آزرده 
منصرف کند اما نظر نشریه بر این بود که باید 
بیان شود تا شاید فرهنگ سازى در این زمینه 
هم صورت گیرد گرچه هر شغلى یک مزایا و 
خوبى هایى دارد و یک سرى سختى هایى که 

خاص آن شغل است).
«یک یک پنج»: میانگین تماس هاى شما در 

طول یک شبانه روز چقدر است؟
شهرستان  اورژانس  به  روزانه  تماس هاى 
تماس   400 حدود  میانگین  به طور  همدان 
اعزام  به  منجر  درصد   10 حدود  که  است 
با مراکز دیگر  آمبوالنس مى شود؛ 40 درصد 
مثل آتش نشانى و ... اشتباه مى گیرند و حدود 
50 درصد مزاحمین حرفه اى هستند که عمدتًا 
پسرهاى نوجوان بین 12 تا 17 سال هستند. 
پیگیرى  مزاحمت ها  این  از  مورد  چند  اگرچه 
باید  اما  بوده  هم  مثمرثمر  که  شده  قضایى 
خاص   آموزش هاى  و  فیلم  با  زمینه  این  در 

فرهنگ سازى شود.
 این مسئولیت به عهده رسانه ها به خصوص 

صداوسیما است.
«یک یک پنج»: مشکل عمده دیسپچ از نظر 

شما چیست؟
مهم ترین مشکل اورژانس، نه فقط دیسپچ 
این است که مردم با حیطه وظایف اورژانس 
به خاطر  نمى دانند  یعنى  ندارند؛  آشنایى  اصًال 

چه موضوعى باید با 115 تماس بگیرند.
 گاهى حتى یک ساعت صحبت مى کنیم تا 
به مخاطب بفهمانیم که موضوع به اورژانس 

ربطى ندارد و خودشان باید اقدام کنند.
نکات  از  یکى  فرهنگ سازى  من  به نظر 
اصلى در اورژانس است نه فقط دیسپچ. باید 
.به  پیگیرى شود  به صورت جدى  این مسئله 
نظر بنده سریال هاى تلویزیونى به دلیل داشتن 
مخاطب باال، بهترین راه فرهنگ سازى براى 
مسائل مختلف مثل آتش نشانى یا پلیس است 
که با ساخت سریال هایى، سازمان خود را به 

عموم جامعه معرفى کرده اند. 
آنالوگ  شما  «یک یک پنج»:بى سیم هاى 

است یا دیجیتال؟ کار با آن ها چطور است؟
بى  سیم هاى ما در حال حاضر، هنوز آنالوگ 
است گرچه «جى پى اس» نصب شده و منتظر 

راه اندازى بى سیم دیجیتال هستیم. 
مشکل بى سیم هاى آنالوگ این است که ما 
از محل حضور آمبوالنس ها در حین مأموریت 
اطالع نداریم و همین مسئله براى راهنمایى 
مواجه  مشکل  با  صحنه  به  رسیدن  جهت 
موقعیت  ما  دیجیتال  بى سیم  در  مى شویم. 
جغرافیایى آمبوالنس را مى بینیم و راهنمایى 

مستقیم داریم.
خودکارسازى  وضعیت  «یک یک پنج»: 

همدان چطور است؟
همدان تاکنون خودکارسازى نداشته  است. 
هم  کار  این  براى  و  شده    آماده  زیرساخت ها 
با  این  باوجود  اما  هستیم  راه  اندازى  منتظر 
شماره  با  که  کسانى  و  هستیم  لینک   118
ثابت تماس مى گیرند، آدرس ها ثبت مى شود.
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منطقه، یکى  دلیل وضعیت جغرافیایى  به  بلوچستان  و  استان سیستان 
اثر  در  هم  تابستان  در  حتى  که  است  کشور  سیل خیز  استان هاى  از 
همیشه  اورژانس  و  مى شود  گرفتار  سیالب  معضل  به  فصلى  بارش هاى 

آماده خدمت رسانى به مردم است.
زیرساخت نامناسب، علت سیالب هاى فصلى

به گزارش «یک یک پنج» فریبرز راشدى، رئیس مرکز مدیریت حوادث 
بحران،  در  ایرانشهر  شهرستان  معین  و  زاهدان  پزشکى  فوریت هاى  و 
فراهم نبودن زیرساخت هاى اصلى مثل جاده هاى روستایى و پل بر روى 
در  نجات  و  امداد  سختى  و  سیالب  اصلى  علت  را  فصلى  رودخانه هاى 
نشود،  بسته  راه ها  اگر  که  است  معتقد  و  مى داند  بلوچستان  و  سیستان 
انجام  بهتر  و  سریع تر  فصلى،  سیالب هاى  در  مصدومان  به  امدادرسانى 

مى شود.
به  اخیر  سیالب  این  در  تومان  میلیون   350 حدود  اینکه  بیان  با  وى 
خسارت  کرد:  تأکید  شد  وارد  خسارت  منطقه  درمان  و  بهداشت  سیستم 
وارده به اورژانس در حد خسارت جزئى براى یک دستگاه آمبوالنس به 

علت انحراف از جاده بود.
با هر بارندگى سیالب داریم، تجهیزات و نیرو کم است

محمودرضا ناصح، رئیس مرکز  مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى 
ایرانشهر هم در این رابطه گفت: در تمام طول سال، با هر بارندگى معموًال 
رودخانه هاى منطقه طغیان مى کند و باعث سیالب و آب گرفتگى مى شود 
و ما هم با این مشکالت مواجه مى شویم. این مشکل، راهکار خاصى ندارد 
جز اینکه راه و شهرسازى بر روى محورهاى رودخانه هاى فصلى پل سازى 
کند که این امکان هم وجود ندارد، چرا که بودجه اى تقریبًا معادل بودجه 
و  راه  با  اورژانس  همکارى  و  ارتباط  البته  مى طلبد  را  سال  یک  عمرانى 

شهرسازى و مدیریت بحران، ارتباطى تنگاتنگ و بسیار خوب است.
به  اخیر  سیالب  در  نجات  و  امداد  عهده  از  ایرانشهر  اورژانس  اگرچه 
خوبى برآمد اما به نظر مى رسد که برنامه ریزى دقیق ترى براى این چنین 
مناطقى الزم باشد تا با تجهیز نیرو و امکانات الزم، آمادگى براى اتفاقاتى 

این چنینى فراهم  شود.
است. مسائل  این  از  فراتر  کرمان  قطب  اورژانس  رئیس  نظر 

مهم  اورژانس  امکانات  و  نیرو  تجهیز  است  معتقد  صابرى  محمد  سید   
است و الزم اما مسئله مهم تر، آموزش و آگاهى دادن به مردم، جلوگیرى 
استاندارد  پل هاى  و  جاده ها  و ساخت  مسیر سیالب ها  در  از ساخت وساز 
است تا مصدومین و خسارت دیدگان کمتر باشند و مسیر امدادرسانى براى 

رسیدن اورژانس باز باشد.
نیاز مبرم به بالگرد

به مصدومان  تسریع خدمات رسانى  راه هاى  از  یکى  ناصح  محمودرضا 
در این گونه حوادث طبیعى به خصوص سیل را، استفاده از بالگرد دانست و 
افزود: اعالم نیاز براى بالگرد شده و منتظر پاسخگویى هستیم. وى تصریح 
کرد: بیش از 50 درصد از ناوگان امدادرسانى مرکز ایرانشهر فرسوده است 
و متأسفانه توزیع آمبوالنس ها به صورت ناعادالنه  صورت گرفته و در سال 
جارى از 10 سهمیه آمبوالنس هاى جدید، هفت آمبوالنس به ما رسیده  
است. در همین سیل اخیر دو آمبوالنس به علت فرسودگى با بیمار در سیل 
ماند و نیم ساعتى طول کشید تا آمبوالنس پشتیبان به مصدوم رسید آن 

هم ساعت 10 شب در سرماى زمستان و سیالب.
وى تصریح کرد: یکى دیگر از مشکالت ما، مجهز نبودن آمبوالنس ها 
به دستگاه الکتروشوك و دستگاه تنفس مصنوعى است به طورى که اگر 

نیاز به احیاء باشد، باید با آمبوى ساده و به صورت دستى تنفس بدهیم.
درخشیدن خدمات اورژانس ایرانشهر در سیالب

تأکید  ایرانشهر  پزشکى  فوریت هاى  و  حوادث  مدیریت  مرکز   رئیس 

کرد: ما در ایرانشهر با کمبود نیرو و تجهیزات روبرو هستیم اما همکاران 
ما در اورژانس ایرانشهر، با جان فشانى کار مى کنند و شیفت اضافه کارى 
مى مانند تا این کمبودها کمتر به چشم بیاید.رئیس مرکز  مدیریت حوادث 
آمده  وجود  به  مشکالت  با  رابطه  در  ایرانشهر  پزشکى  فوریت هاى  و 
افزود: به علت بارش برف در ارتفاعات کوه خضر و زیر برف رفتن پنل 
خورشیدى، با مشکل قطع ارتباط بى سیم بین شهرستانى مواجه شده و بر 
اثر صاعقه، سیستم ارتباطى شهرستان نیک شهر قطع شد که خسارتى بالغ 
از  ارتباطات  با اعزام تیم  بار آورد و این مشکل  بر 200 میلیون ریال به 
مرکز  مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى ایرانشهر، کمتر از سه ساعت 
مرتفع گردید. محمودرضا ناصح آمادگى نیروهاى اورژانس را در روبرویى 
با سیالب کامل توصیف کرد و درباره فعالیت هاى صورت گرفته گفت: 44 
پایگاه اورژانس مناطق تحت پوشش فعال و شش آمبوالنس پشتیبان و 
خودرو فرماندهى و کلیه نیروهاى اورژانس مناطق تحت پوشش قبل از 
شروع بارندگى حالت آماده باش کامل بوده اند و مرخصى ها و مأموریت هاى 
غیرضرورى لغو شد که در طول این چهار روز به 9 مادر باردار در این حوزه 
خدمات رسانى شده که دو مورد توسط تکنسین هاى اورژانس در آمبوالنس 

زایمان صورت گرفته  است.
انتقال 9 مادر باردار به بیمارستان در سیالب

رئیس مرکز  مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى ایرانشهر در ادامه 
خاطرنشان کرد: به صورت معمول ما روزى 10 مادر باردار را به بیمارستان 
منتقل مى کنیم و سه دستگاه آمبوالنس مجهز به بسته زایمان است. در 
این سیالب، دو مادر باردار نوزادان خود را در همین آمبوالنس ها به دنیا 

آوردند.
 محمودرضا ناصح، رئیس مرکز  مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى 
ایرانشهر امدادرسانى به مادران باردار را سخت توصیف کرد و افزود: این 
تکنسین ها محسن  بهمن ماه شروع شد که  دوم  از  امدادرسانى ها  سلسله 
دقیقه  و 15   8 در ساعت  چاه شور  پایگاه  از  اله یارى  اسماعیل  و  امیریان 
صبح اعزام شدند و از آنجا که آمبوالنس در سیل گیر کرده  بود با بوکسل 

آمبوالنس را بیرون کشیده و مادر باردار را به بیمارستان ایران در ایرانشهر 
تحویل دادند.

پایگاه منو در ساعت 9  از  تاریخ 4 بهمن  ادامه داد: مورد دوم در  وى 
بیمار  و  عبداللهى  جواد  و  دژکام  فردوس  ،تکنسین ها  صبح  دقیقه   40 و 
ایران  بیمارستان  به  سیالب  از  عبور سخت  با  را  نارویى  اسماء  زایمانى، 
ایرانشهر تحویل دادند. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى 
ایرانشهر بیان کرد: امدادرسانى سوم را تکنسین ها جاسم اربابى و محمد 
در  که  همراهانش  از  را  بیمار  دقیقه   2 و   13 در  دلگان  پایگاه  از  بامرى 
از رودخانه عبور  با یک دستگاه مایلر  روستاى محاصره  شده در سیالب 

دادند، تحویل گرفته و به بیمارستان ایران در ایرانشهر تحویل مى دهند.
بهمن ماه   4 روز  بامداد  دقیقه   15 و   5 ساعت  در  اینکه  بیان  با  ناصح 
تکنسین ها دژکام و عبداللهى از پایگاه منو بیمار باردار را با عبور سخت از 
مسیر سیالب به بیمارستان ایران ایرانشهر تحویل دادند افزود: در ادامه 
این سلسله عملیات هاى امدادرسانى، در ساعت 20 و 32 دقیقه، تکنسین ها 
از پایگاه دلگان به روستاى کحنوك لبى اعزام و بیمار باردار را به بیمارستان 
ایران در ایرانشهر تحویل مى د هند. در ا ین عملیات، آمبوالنس در سیالب 
را  بیمار  به موقع  بیرون کشیده  مى شود و  با کمک مردم  گیر مى کند که 
به بیمارستان مى ر ساند. وى که خودش نیز به همراه مدیر روابط عمومى 
مرکز  فوریت هاى پزشکى ایرانشهر در ساعت 10 و 37 دقیقه صبح، بیمار 
مایلر تحویل گرفته  با  ابتر در پشت رودخانه فصلى  پایگاه  از  را  باردارى 
و به بیمارستان ایران منتقل کرده افزود: در ساعت 9 و 45 دقیقه صبح 
روز چهارم بهمن ماه از پایگاه فنوج، تکنسین     ها منصور بلوچى و محسن 
رئیسى ،مادر باردارى را توسط مایلر از سیالب گذرانده و به تکنسین هاى 
بیمارستان به  را  بیمار  هم  آن ها  که  مى دهند  تحویل  پالن  پایگاه 
از  هم  مورد  آخرین  گفت:  ناصح  مى کنند.  منتقل  چابهار  (ع)  على  امام   
پایگاه ساربوك توسط تکنسین ها عبدالخالق بلیده و محمد رئیسى بیمار 
باردار را از رودخانه کاجو با مایلر عبور داده و به بیمارستان محمدرسول ا...

(ص) نیک شهر تحویل دادند.

نخستین کتابخانه تخصصى مدیریت بحران و 
فوریت هاى پزشکى در اصفهان راه اندازى شد

به گزارش روابط عمومى مرکز  مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى 
کتابخانه  گفت:  مرکز  این  پژوهش  و  آموزش  مسئول  اصفهان،  استان 
در  بار  نخستین  براى  پزشکى  فوریت هاى  و  بحران  مدیریت  تخصصى 
ایجاد  منظور  به  نیز  آن  دوم  مرحله  و  شد  راه اندازى  اصفهان  در  کشور، 

کتابخانه الکترونیک در دستور کار قرار دارد.
گذشته،  سال  داشت:  اظهار  مرکز  این  پژوهش  و  آموزش  مسئول 
«حوادث  عنوان  با  کارگروهى  کشور،  اورژانس  سوى  از  ابالغیه اى  پیرو 
غیرمترقبه» در دانشگاه هاى علوم پزشکى سراسر کشور ازجمله اصفهان 

تشکیل شد و به طور رسمى در زمینه مدیریت حوادث آغاز به کار کرد.
مرکز   کارگروه،  این  دبیرخانه  اینکه  به  اشاره  با  قادرى  مرتضى 
تشکیل  از  پس  افزود:  است،  پزشکى  فوریت هاى  و  حوادث  مدیریت 
در  علمى  جامع  منبع  یک  ایجاد  به  نیاز  اصفهان،  در  کارگروه  این 
لذا  شد.  احساس  غیرمترقبه  حوادث  و  بحران  مدیریت  بحث هاى 
کتابخانه  و  تجمیع  زمینه،  این  در  غیرمتمرکز  کتابخانه هاى  تمام 
به صورت  پزشکى  علوم  دانشگاه  کتابخانه  با  پزشکى  فوریت هاى  مرکز  

شبکه مرتبط شد.
وى با بیان اینکه مجوز رسمى براى تأسیس کتابخانه تخصصى مدیریت 
بحران و فوریت هاى پزشکى در سال 94 اخذ شد، خاطرنشان کرد: هدف 

از راه اندازى این کتابخانه، تجمیع و گردآورى منابع تخصصى «مدیریت 
بحران» و «فوریت هاى پزشکى» است.

راه اندازى  براى  اولیه  اعتبار  گذشته،  سال  کرد:  اظهار  وى 
علوم  دانشگاه  پژوهشى  معاونت  سوى  از  کتابخانه  این 
محدود  منابع  با  مذکور  کتابخانه  و  شد  تأمین  اصفهان  پزشکى 
مرکز  مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى و اعتبار تخصیص یافته، به طور 
البته هنوز مراحل اطالع رسانى  راه اندازى شد  این مرکز  رسمى در محل 

و عضوگیرى انجام نشده که به زودى این کار نیز صورت خواهد گرفت.
مسئول آموزش و پژوهش مرکز  مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى 
اصفهان خاطرنشان کرد: در روزهاى آتى، گروه هاى هدف این کتابخانه 
و  بحران  مدیریت  زمینه  در  تحقیق  و  مطالعه  به  افراد عالقه مند  ازجمله 
PHD و  پزشکى  علوم  رشته هاى  دانشجویان  پزشکى،  فوریت هاى 
سالمت در بالیا، کارکنان فوریت هاى پزشکى و رابطین مدیریت بحران 

مراکز بهداشت و درمان مى توانند از منابع این کتابخانه بهره مند شوند.
قادرى افزود: هدف ما براى اجراى مرحله دوم این مجموعه، راه اندازى 
کتابخانه الکترونیک است تا بتوانیم این منابع را نیز در اختیار عالقه مندان 

قرار دهیم.

نجات پیرمرد 60 ساله پس از تالش 
سه ساعته اورژانس

مدیر روابط عمومى مرکز  مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى استان 
خراسان جنوبى گفت: ساعت 9 و 5 دقیقه صبح، تماسى با اورژانس 115 
سربیشه گرفته شد و تکنسین هاى اورژانس جهت امدادرسانى به پیرمرد 
60 ساله اى که دچار تنگى نفس شدید شده بود به روستاى کالته کرمانى 

اعزام شدند.

تنفسى  مشکالت  سابقه  که  ساله   60 پیرمرد  افزود:  مرشدزاده  محمد 
داشته از دو روز قبل دچار تنگى نفس بوده که به دلیل بارش شدید برف و 
مسدود شدن جاده، امکان مراجعه به مرکز درمانى نداشته و پس از تشدید 

تنگى نفس با اورژانس تماس گرفته بود.
مرشدزاده در ادامه اظهار داشت: به دلیل سخت گذر و برفى بودن مسیر، 
آمبوالنس کمک دار اورژانس به این مأموریت اعزام که در نزدیکى روستا، 
آمبوالنس در برف گرفتار و امکان پیمودن ادامه مسیر وجود نداشته؛ پس از 
اطالع، اهالى روستا به یارى تکنسین هاى پرتالش اورژانس شتافته و پس 
از مأموریت سه ساعته سخت و نفس گیر، پیرمرد 60 ساله به بیمارستان 
على بن ابى طالب سربیشه منتقل شد و در حال حاضر وضعیت وى مساعد 

گزارش شده است.
کرد:  خاطرنشان  جنوبى  خراسان  اورژانس  عمومى  روابط  مسئول 
اورژانس خراسان جنوبى با دارا بودن 59 پایگاه اورژانس 115، یک پایگاه 
دو دستگاه  بالگرد،  فروند  آمبوالنس، یک  اورژانس هوایى، 114 دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس به صورت 24 ساعته و تمام وقت در کل استان آماده 

ارائه خدمات فوریت هاى پزشکى به هم استانى ها و مسافرین است.

ــن  ــاح دومی ــج» افتت ــزارش «یک یک پن ــه گ ب
ــان  ــن انجمــن موجــى از شــادى را در می شــعبه ای
ــعبه  ــن ش ــاح ای ــا افتت ــت. ب ــین ها برانگیخ تکنس
ــس  ــز اورژان ــى از مراک ــارس، نام نویس ــب ف در قط
فــارس، کهگیلویــه و بویراحمــد، بوشــهر، هرمزگان، 

فســا، جهــرم، الرســتان و گــراش میســر شــد.
فوریت هــاى  انجمــن  هیئت مدیــره  رئیــس 
پزشــکى ایــران در ایــن مراســم ضمــن تأکیــد بــه 
ــًا در  ــن ابتدائ ــعبات انجم ــدازى ش ــرورت راه ان ض
قطب هــا و ســپس در تمامــى مراکــز اســتان ها 
ــد  ــن بای ــه انجم ــم ک ــا معتقدی ــت: م ــار داش اظه
ســاختار تنومنــدى داشــته باشــد و بــر همیــن 
ــه  ــر چ ــن ه ــتانى انجم ــعب اس ــد ش ــاس بای اس

ســریع تر افتتــاح شــود.
محمــد قادرى فــر اورژانــس را بــراى تمــام 
ــد  ــى نمى کن ــرد: فرق ــح ک ــت و تصری ــردم دانس م
ــراى  ــد ب ــم؛ بای ــا بروی ــخصى و کج ــه ش ــراى چ ب
همــه تمــام تالشــمان را بکنیــم. فرآینــد عملیات هــا 
ــن  ــوع ای ــا مجم ــد و ب ــریع باش ــک و س ــد چاب بای
شــرایط اســت کــه مى شــویم «فرشــتگان نجــات» 

ــدس». ــا «دســتان مق ی
ــد اســت انجمــن فعالیت هــاى صنفــى  وى معتق
را پوشــش مى دهــد و بــه عنــوان اتــاق فکــر بــراى 
ــد  ــس مى توان ــز اورژان ــور مراک ــر ام ــبرد بهت پیش

مؤثــر باشــد.
رضــا ولــى زاده، عضــو هیئت مدیــره انجمــن 
انجمــن  شــعبه  ایــران،  پزشــکى  فوریت هــاى 
در فــارس را بــه عنــوان دومیــن شــعبه بعــد 
از اصفهــان در کشــور معرفــى کــرد و افــزود: 
انجمــن در حوزه هــاى مختلــف فعالیــت اورژانــس، 
ــى  ــود ول ــر وارد مى ش ــات بهت ــه خدم ــراى ارائ ب
ــین ها  ــاى تکنس ــرآوردن نیازه ــه ب ــوط ب ــن من ای
ــه  ــه نحــوى ب ــد ب ــن نیازهــا بای ــس ای مى باشــد. پ
ــد رابــط  گــوش مســئولین برســد و انجمــن مى توان
ــه مســئولین  ــراى رســاندن ایــن پیام هــا ب ــى ب خوب

ــد. باش
و  اورژانــس  نیازهــاى  بــه  ولــى زاده  رضــا 
نیــاز  مــا  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  تکنســین ها 
ــود  ــده  ش ــا دی ــختى کار فوریت ه ــه س ــم ک داری
ــم  ــا ه ــیم ت ــته  باش ــاط داش ــانه ها ارتب ــا رس و ب
ــى  ــردم معرف ــه م ــم ب ــند و ه ــا را بشناس ــا م آن ه
ــى  ــناخت خوب ــد ش ــردم بای ــئولین و م ــد. مس کنن
از اورژانــس 115 داشــته  باشــند. مــا تالشــمان 
اورژانــس تکنســین  قشــر  کــه  اســت  ایــن 

 پیــش بیمارســتانى را بــه عنــوان یــک قشــر 
حرفــه اى معرفــى کنیــم.

وى بــا خاطرنشــان کــردن ایــن نکتــه کــه 
ــرى  ــال پیگی ــن در ح ــه انجم ــواردى ک ــه م ازجمل
ــهادت  ــه ش ــرى مصوب ــذارى و پیگی ــت، تعرفه گ اس

در حیــن عملیــات بــراى همــکاران اســت تصریــح 
ــراى  ــات را ب ــد موضوع ــین ها مى توانن ــرد: تکنس ک
پیگیــرى  انجمــن  پیگیــرى پیشــنهاد دهنــد و 

مى کنــد.
ــابق  ــس س ــروى، رئی ــا پی ــه، محمودرض در ادام
ــان  ــا بی ــران، ب ــس ته ــارس و اورژان ــس ف اورژان
اینکــه مدیــران نبایــد نگــران باشــند کــه انجمنــى از 
بیــن بچه هــاى اورژانــس راه افتــاده  اســت تصریــح 
ــى  ــه خوب ــک کار را ب ــا ی ــم ت ــه آمده ای ــرد: هم ک
ــه  ــک تفکــر جامع نگــر ب ــا ی ــر ب ــم، اگ انجــام دهی
ایــن مســئله نــگاه کنیــم، در راه تکامــل و پیشــرفت 

کار قــدم برمى داریــم.
و  هیئت رئیســه  عضــو  احمــدى،  شــمس ا... 
ناظــر انجمــن فوریت هــاى پزشــکى کشــور از 

ــه  ــداف اولی ــزود: از اه ــت و اف ــداف انجمــن گف اه
انجمــن، منســجم کــردن نیروهــاى اورژانــس 
ــا و  ــى پایگاه ه ــل پراکندگ ــه دلی ــه ب ــت؛ چراک اس
ــته  اند  ــت نتوانس ــم هیچ وق ــین ها از ه دورى تکنس
مثــًال مثــل پرســتاران بــا هــم متحــد شــوند.فرهاد 
مقــدم، دبیــر کمیتــه رفاهــى هــم در ایــن مراســم، 
خبــر امضــا قــراردادى بــراى خریــد مســکن و 
ــراى  ــد ب ــا 12 درص ــر ت ــود صف ــا س ــل ب اتومبی
اعضــاى انجمــن را اعــالم کرد.رئیــس مرکــز  
ــیراز  ــکى ش ــاى پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح مدیری
ــس  ــگاه اورژان ــاى جای ــه ارتق ــان اینک ــا بی ــم ب ه
و رضایت منــدى تکنســین ها از اهــداف خــاص 
ــا توجــه  انجمــن در فــارس اســت تصریــح کــرد: ب
بــه اهمیتــى کــه انجمــن دارد و نقــش بزرگــى کــه 
ــگاه  ــت و جای ــه شــأن، منزل ــد در رســیدن ب مى توان
ــت  ــه تقوی ــاز ب ــد نی ــته  باش ــس داش ــدس اورژان مق
انجمــن اســت و بــه نظــر مــن بهتــر اســت کــه کل 
نیروهــاى اورژانــس بــه عضویــت انجمــن درآینــد.
ــا در  ــالش م ــزود: ت ــش اف ــا عالى من محمدرض
راه انــدازى انجمــن در دو راســتا اســت؛ یکــى ارائــه 
ــان،  ــراى مددجوی ــتانداردتر ب ــر و اس ــات بهت خدم
ــردى  ــت عملک ــود وضعی ــتاى بهب ــرى در راس دیگ
نیازهــاى  و  کمبودهــا  نظــر  از  تکنســین ها 
ــات رفاهــى  ــى تکنســین ها، امکان پایگاه هــا، پرداخت
تکنســین ها و رضایت منــدى، رفــع مشــکالت و 
ــا ایجــاد  ــم ب ــه معتقدی نیازهــاى تکنســین ها. چراک
ــا  ــد ب ــا، همــکاران مى توانن ــدى در نیروه رضایت من
ــد و رضایــت  ــه مأموریــت بپردازن رضایــت خاطــر ب

ــد. ــم کنن ــدا را فراه ــردم و خ م
ــتا از  ــى روس ــه مصطف ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
تکنســین هاى خوش ســابقه و متعهــد اورژانــس 
فــارس بــه عنــوان رابــط انجمــن در قطــب فــارس 
منصــوب شــده و کلیــه تکنســین ها مى تواننــد 
ــک  ــاختمان دوکوه ــع در س ــن واق ــر انجم ــه دفت ب

ــد. ــه نماین ــارس مراجع ــس ف اورژان

بازدیدهاى نظارتى فوریت هاى پزشکى اصفهان، به صورت تیمى انجام مى شود
به گزارش روابط عمومى مرکز  اورژانس استان اصفهان، مسئول واحد نظارت و کنترل کیفى فوریت هاى پزشکى شهرستان اصفهان گفت: از ابتداى آذرماه امسال، طرحى ارائه شد 
که بازدیدهاى نظارتى پایگاه هاى اورژانس پیش بیمارستانى در استان اصفهان با هدف انجام بازدیدهایى جامع و چند بُعدى توسط یک تیم سه نفره انجام شود. عباس باقرى افزود: در 
این طرح، تیمى متشکل از «کارشناس تجهیزات فنى» براى بررسى روند تشکیل شناسنامه و کالیبراسیون تجهیزات پزشکى، «کارشناس واحد نظارت و کنترل کیفى» براى ارزیابى 
میزان آمادگى واحدهاى عملیاتى در انجام مأموریت ها و «نماینده واحد نقلیه» براى ارزیابى وضعیت فنى خودرویى آمبوالنس، وظیفه بازدید نظارتى پایگاه  هاى فوریت هاى پزشکى را بر 
عهده دارند.وى تصریح کرد: گزارش این بازدیدها، در شوراى ادارى مرکز فوریت هاى پزشکى استان اصفهان بررسى و نتیجه گزارش ها جهت پیگیرى هاى بعدى به مدیران شبکه هاى 

بهداشت شهرستان ها ارائه مى شود که از این طریق، عملکرد مسئوالن پایگاه هاى فوریت هاى پزشکى شهرستان ها نیز سنجیده مى شود.
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انجمن فوریت هاى پزشکى ایران در مسیر توسعه
دومین شعبه انجمن در شیراز گشایش یافت

اورژانس ایرانشهر سیالب را به زانو درآورد
 امدادرسانى به مادران باردار گرفتار در سیل



اورژانس فسا، آماده مقابله با سیالبصفحه
ــه شــور در محــور  ــل رودخان ــن پ ــه فروریخت ــه ب ــا توج ــت: ب ــتان فســا گف ــاى پزشــکى شهرس ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــى مرک ــط عموم ــر رواب مدی
شــیراز - جهــرم بــر اثــر شــدت بارندگــى و ســیالب و مســدود شــدن ایــن محــور ارتباطــى و اعــالم مســیر جهــرم - فســا- شــیراز به عنــوان مســیر جایگزیــن، 
اورژانــس 115 فســا بــا فعــال کــردن شــش پایــگاه ســیار و یــک اتوبــوس آمبوالنــس بــه همــراه 12 نفــر تکنســین فوریت هــا عــالوه بــر 13 پایــگاه فعــال خــود، 

ــد. ــل مى باش ــاش کام ــات در آماده ب ــه خدم ــت ارائ جه
یوســف علیپوریــان بــا اشــاره بــه افزایــش بــار ترافیکــى محــور جهــرم- فســا- شــیراز، تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه بــارش بــاران 19 پایــگاه اورژانــس و یــک 

اتوبــوس آمبوالنــس در آمادگــى کامــل جهــت پوشــش امــدادى هرگونــه حادثــه احتمالــى مى باشــند.

دستاوردهاى اورژانس در سى وهشتمین 
فجر انقالب

مبــارك  دهــه  بــا  همزمــان  «یک یک پنــج»  گــزارش  بــه 
ــور،  ــطح کش ــکى در س ــاى پزش ــوادث و فوریت ه ــز ح ــر، مراک فج
ــت  ــاى کیفی ــه در ارتق ــتند ک ــى داش ــا کلنگ ز نى های ــا ی افتتاحیه ه
ــت. ــد داش ــزایى خواه ــر بس ــاً تأثی ــردم، قطع ــه م ــانى ب خدمات رس

آذربایجان در مسیر حذف کانکس ها
پزشــکى  فوریت هــاى  و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
ــه در  ــردن اینک ــان ک ــن خاطرنش ــرقى ضم ــان ش ــتان آذربایج اس
در  اورژانــس  پایــگاه جدیــد  آزادى، ســه  بهــار  سى و هشــتمین 
ــت و  ــرار گرف ــردارى ق ــورد بهره ب ــز و اهــر م ــه، تبری شــهرهاى میان
ــه ســاختمان  ــد ب ــه کــه در کانکــس مســتقر بودن ــو میان پایــگاه دادل
دائمــى منتقــل شــد تصریــح کــرد: پایــگاه دو شــهرى میانــه، پایــگاه 
دو ســهند و پایــگاه مجیدآبــاد شهرســتان اهــر از پایگاه هــاى جدیــد 
ــردارى  ــورد بهره ب ــارك م ــام مب ــن ای ــه در ای ــتند ک ــس هس اورژان

ــد. ــرار گرفتن ق
عدیــده  مشــکالت  برخــى  بــه  اشــاره  بــا  رجائــى  روزبــه 
ــد  ــت مى کنن ــه خدم ــس ارائ ــورت کانک ــه ص ــه ب ــى ک پایگاه های
گفــت: در راســتاى برنامه ریزى هــاى صــورت گرفتــه جهــت حــذف 
ــتان  ــر در شهرس ــن ام ــبختانه ای ــور خوش ــس کش ــس از اورژان کانک
ــس  ــذف کانک ــت ح ــاى الزم جه ــد و پیگیرى ه ــق ش ــه محق میان
از اورژانــس اســتان و مســتقر شــدن اورژانــس در پایــگاه دائمــى در 

ــت. ــام اس ــال انج ح
بهره بردارى از زیرساخت بى سیم دیجیتال در اصفهان

 رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــاى پزشــکى اســتان 
اصفهــان از افتتــاح پایــگاه فوریت هــاى پزشــکى روســتاى شــهراب 
از توابــع شهرســتان اردســتان همزمــان بــا ایــام ا... دهــه فجــر خبــر 
داد و گفــت: ســاختمان پایــگاه فوریت هــاى پزشــکى روســتاى 
شــهراب از توابــع شهرســتان اردســتان در اســتان اصفهــان در 
ــر 250  ــغ ب ــه اى بال ــا هزین ــع ب ــه مســاحت 200 مترمرب ــى ب زیربنای
ــن روســتاى شــهراب احــداث شــده  ــون تومــان از ســوى خیری میلی

اســت.
غفــور راســتین بــا بیــان اینکــه زمیــن ایــن پایــگاه از ســوى شــبکه 
بهداشــت و درمــان شهرســتان اردســتان تأمیــن شــده اســت افــزود: 
ــام و ســاختمان ســده  ورنامخواســت،  ــز پی بازســازى ســاختمان مرک
ســاختمان پایــگاه شــهراب اردســتان، افتتــاح پایــگاه اورژانــس هرنــد 
DMR  ــس ــال اورژان ــردارى از زیرســاخت بى ســیم دیجیت و بهره ب
ــز در  ــن مرک ــتاوردهاى ای ــر دس ــور از دیگ ــار در کش ــراى اولین ب ب

دهــه مبــارك فجــر اســت.
وى بــا بیــان اینکــه ســاختمان پایــگاه اورژانــس پیش بیمارســتانى 
ــه اى  ــا هزین ــان ب ــتان اصفه ــع اس ــهر از تواب ــه خمینى ش ــهر درچ ش
بالــغ بــر 90 میلیــون تومــان توســعه و بازســازى شــد افــزود: 
ــت. ــعه یاف ــر توس ــه 100 مت ــگاه از 50 ب ــن پای ــاختمان ای ــاى س زیربن

توسعه زیرساختى پایگاه مسجد ابوالفضل در بافق
ــاى  ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک ــان، رئی ــد دهق احم
ــل  ــجد ابوالفض ــگاه مس ــترش پای ــم از گس ــزد ه ــتان ی ــکى اس پزش
ــه اى در  ــگاه کــه در منطق ــن پای ــرد: ای ــح ک ــر داد و تصری ــق خب باف
نزدیکــى معــادن مختلــف بــا کاربــرى بــاال در جــاده بافــق بــه یــزد 
ــرى از  ــا همــت خی ــه ب ــرى داشــت ک ــرار دارد، ســاختمانى 70 مت ق
اســتان، توســعه یافــت و در زمینــى 3 هــزار متــرى بــا زیربنــاى 200 
متــر ســاخته  شــد کــه در محوطــه ایــن پایــگاه، جایــگاه پــد بالگــرد از 
ــاى پزشــکى  ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــى مرک ــاى آت برنامه ه

اســتان یــزد اســت.
افتتاح پایگاه خیرساز ضیاءآباد در قزوین

پیمــان نامــدارى، رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــاى 
پزشــکى اســتان قزویــن هــم از افتتــاح پایــگاه خیرســاز ضیاءآبــاد بــا 
ــن  ــه ای ــد ب ــس جدی ــک آمبوالن ــل ی ــع و تحوی ــراژ 800 مترمرب مت
پایــگاه خبــر داد و افــزود: کلنگ   زنــى ســاختمان جدیــد فوریت هــاى 
ــن  ــس قزوی ــتاوردهاى اورژان ــر دس ــم از دیگ پزشــکى دانســفهان ه
اســت کــه زمیــن ایــن پایــگاه را خیــرى از اســتان تأمیــن کــرده و 

بــه زودى ســاخت و ســاز اجــرا خواهــد شــد.

افتتاح چندین پایگاه در خراسان جنوبى
مدیر روابط عمومى اورژانس خراسان جنوبى از افتتاح پنج پایگاه خبر داد و گفت: ساختمان اورژانس 115 شاهرخت با متراژ 250 مترمربع و هزینه 
170 میلیون تومان توسط مجمع خیرین استان ساخته شده است و یک دستگاه آمبوالنس با هزینه 250 میلیون تومان و همچنین 30 میلیون تومان 

جهت تجهیزات به این پایگاه اختصاص داده  شده  است.
وى افزود: پایگاه میغان در ساختمانى به متراژ 96 مترمربع و با هزینه 130 میلیون تومان از محل اعتبارات استانى و پایگاه شعبانیه با ساختمانى 
به متراژ 150 مترمربع و هزینه 170 میلیون تومان ساخته شده است که براى هر پایگاه، یک دستگاه آمبوالنس با هزینه 250 میلیون تومان و 30 

میلیون تومان جهت تجهیزات تخصیص داده شده  است.
مرشدزاده گفت: ساختمان پنج پایگاه اورژانس 115 مود، دهسلم و شوسف نیز در این ایام به بهره بردارى رسید که متراژ هر پایگاه 96 مترمربع 

بوده و براى احداث هر ساختمان 130 میلیون تومان هزینه شده است.

خراسان و خوزستان در مسیر افتتاح پایگاه
 شــهرام طاهــرزاده، مدیــر روابــط عمومــى اورژانــس خراســان رضــوى از افتتــاح پایــگاه حیــدرى در خیابــان رضــا در مشــهد خبــر داد و افــزود: 
ایــن پایــگاه خیرســاز اســت و بنــا بــه خواســت بازمانــدگان مرحــوم حیــدرى، پایــگاه به نــام مرحــوم حیــدرى نام گــذارى شــده  اســت.مدیر روابــط 
عمومــى ســازمان اورژانــس خوزســتان از افتتــاح پایــگاه اورژانــس جــاده اى ترشــک بخــش سوســن بــا حضــور مســئولین شــبکه و اســتان در ایــام 
دهــه فجــر خبــر داد و تصریــح کــرد: زمیــن ایــن  پایــگاه اهدایــى مــردم منطقــه بــوده و ســاختمان آن نیــز توســط دانشــگاه علــوم  پزشــکى اهــواز 
ســاخته شــده و یــک دســتگاه آمبوالنــس بــا تجهیــزات کامــل توســط مرکــز فوریت هــاى پزشــکى اهــواز بــه ایــن  پایــگاه اختصــاص یافتــه اســت.

رضــا رفیعــى همچنیــن ادامــه داد: پایــگاه جــاده اى حمیدآبــاد شهرســتان امیدیــه هــم در ایــام دهــه فجــر افتتــاح شــد کــه زمیــن ایــن پایــگاه هــم 
اهدایــى مــردم بــوده و ســاختمان پایــگاه بــا بودجــه اى بالــغ بــر 2 میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات دانشــگاه علــوم پزشــکى اهــواز ســاخته شــده 

 اســت. تجهیــزات و آمبوالنــس پایــگاه فــوق از طــرف مرکــز فوریت هــاى پزشــکى اســتان تهیــه شــده و شــش نفــر نیــرو در ایــن  پایــگاه مشــغول 
ــند. ــت مى  باش خدم
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در کشور  خانواده اى  تنها  شاید  فارس،  زرین دشت  اهالى  از  خانواده جوکار 
باشند که چهار فرزند پسر خود را با افتخار تمام، راهى اورژانس کرده اند. کار 
در اورژانس اگرچه سخت و طاقت فرساست اما قطعًا جذابیت و شیرینى هاى 
خاص خود را دارد که چهار برادر را به خود جذب کرده است. برادرانى که در 
کمال صداقت و خلوص با عشق کمک به مردم در شرایط بحرانى، این شغل 
را به جان مى خرند و در کمک به همنوعان  انتخاب کرده اند و سختى ها  را 

خود، از هم پیشى مى گیرند.
مهدى متولد 64، فاضل متولد 65، ابوذر متولد 66 و سعید متولد 69، برادران 
اورژانس گراش  در  ابوذر که  از  غیر  اورژانس الرستان هستند که  در  جوکار 

مشغول به خدمت است، بقیه در مرکز الرستان شاغل اند.
رها کردن رشته هاى دیگر و ورود به فوریت                 هاى پزشکى

مهدى دانشجوى کاردانى اتاق عمل بود که ترم دوم انصراف داد و در رشته 
فوریت هاى پزشکى مشغول به تحصیل شد. خودش مى گوید با شناختى که 
در یک سال تحصیل در رشته اتاق عمل از رشته هاى مشابه به دست آوردم، 
البته تشویق هاى  این رشته شدم  وارد  و  دادم  ترجیح  را  فوریت هاى پزشکى 
بهداشت  بر علت شد. فاضل هم رشته  از دوستان هم مزید  خانواده و یکى 
محیط را رها کرد و به رشته فوریت هاى پزشکى وارد شد؛ دو برادر دیگر هم 

از اول رشته فوریت هاى پزشکى را انتخاب کردند.
کار در اورژانس، سخت اما شیرین

گرچه  مى دانند؛  شیرین  سختى،  عین  در  را  اورژانس  کار  برادران،  این 
مى دانند  کارى  قسمت  سخت ترین  عنوان  به  را  خانواده  از  دورى  همه شان 
اما مهدى، برخورد با بیماران خاص که ممکن است باعث انتقال بیمارى شود 
را سخت مى داند؛ فاضل در کنار دورى از خانواده، کار در کانکس را سخت 
مشغول هستیم؛  پایگاه  این  در  ما  که  است  سال  مى گوید: هشت  و  مى   داند 
ابوذر  تابستان گرماى شدید و زمستان سرماى سوزان، ما را عذاب مى دهد. 
نیز دیدن مشکالت و داغ مردم را از سختى هاى کار فوریت ها مى  داند. همه 
برادران جوکار، دیدن لبخند رضایت مردم و همچنین صحنه هاى تولد نوزادان 
یا موارد احیاء موفق که تعدادش هم کم نیست را شیرینى و دلگرمى در این 

کار مى دانند.
این شغل و  از جذابیت هاى  را  برادران جوکار، نجات جان دیگران  درواقع 
انگیزه اصلى خود براى ورود به این شغل مى دانند اما سعید، یک جذابیت دیگر 
هم در این شغل دیده  و آن، هیجان و مأموریت هاى متنوع است که سختى 

کار را کمتر مى کند.
همسران همراه، رمز موفقیت برادران اورژانسى

برادران جوکار، همه متأهل اند. فاضل و مهدى یک دختر و پسر خردسال 
دارند که دوست دارند بچه هایشان شغل آینده شان را خودشان با آگاهى انتخاب 

کنند اما مى    گویند اگر کار در اورژانس را انتخاب کنند، تشویقشان مى کنیم.
این  تا  باال هستند  با درك  زنانى صبور و همراه  برادران جوکار،  همسران 
به همنوعان و نجات جان دیگران  به عالقه خود که کمک  بتوانند  برادران 
است با رضایت خاطر بپردازند و قطعًا اجر زنان در این راه، بیشتر از مردان 
نباشد، کمتر نیست. این برادران اورژانسى، فعالیت هاى خود را مدیون همسران 

خود مى دانند.
اما اورژانس در زندگى شخصى این برادران بیشتر تأثیر مثبت داشته و آن 
هم اطالعات بهداشتى، ایمنى و نیز کمک به اطرافیان در مواقع بحرانى بوده 
است؛ ضمن اینکه استقامت فرد را نسبت به مشکالت زندگى باالتر مى برد و 

فرد را صبورتر، دلسوزتر و همراه تر مى نماید.
وقتى از آن ها مى پرسم که نظر خانواده و اطرافیان در مورد غیبت شما در 
جمع فامیل چیست هر کدام به نوبه خود این چنین مى گویند: ما سعى مى کنیم 
در برنامه هاى دورهمى و مراسمات تا حد امکان، یکى شیفت بماند و سه برادر 
دیگر باشیم؛ گرچه گاهى هم شده که هیچ کدام نبوده ایم و فامیل با بزرگوارى 

تمام ما را عفو کرده اند، چرا که به حساسیت کار ما واقفند. 
تعریف خالصانه اى از اورژانس

این برادران که اوقات فراغت خود را بیشتر به ورزش  کردن مى گذرانند و 
در جمع خانواده بودن، تعاریف قشنگى براى اورژانس دارند. مهدى اورژانس 
که  سیستمى   » ابوذر  و  مى داند  بى ادعا»  زحمت کشان  از  «مجموعه اى  را 
همچون  را  تکنسین ها  او  شده  است».  بنا  مردم  به  کمک  و  خدمت  پایه  بر 

بالین مصدومان حاضر  فرشتگان نجات مى خواند که در مواقع اورژانسى، به 
مى شوند. سعید هم « کمک به مردم بدون ریا و با خلوص نیت و بدون هیچ 

چشم داشتى» از خصوصیات اورژانسى ها مى داند.
سازمان اورژانس، نورى از امید در دل تکنسین ها

مدت یک  ماهى است که الیحه سازمان شدن اورژانس به تصویب مجلس 
اتفاق  این  تحوالت طى  منتظر  اورژانس  نیروهاى  و  رسیده  اسالمى  شوراى 
مهم هستند؛ برادران جوکار هم منتظر این اتفاقات فرخنده هستند به خصوص 
که بعضى پیمانى یا شرکتى هستند و مى گویند شرکتى ها حقوق و مزایایشان 
نسبت به نیروهاى رسمى کمتر است گرچه حقوق و مزایاى نیروهاى رسمى 
هم نسبت به دیگر مشاغل پایین است اما به قول مهدى، اگر کم است اما 
زندگى  ما در  و  باشد  به خاطر دعاى خیر مردم  زیاد است که شاید  برکتش 
درمانده نشده ایم؛ اما شرکتى ها شامل بعضى مزایا نمى شوند؛ نه کارانه دارند 
نه حق غذا؛ اضافه کارى هم معلوم نیست چطور حساب مى شود و چه موقع 
اورژانس،  شدن  سازمان  «در صورت  که  است  معتقد  مى شود.سعید  پرداخت 
تبدیل  نیروها  بیشتر  این صورت،  در  شاید  و  مى شود  مستقل  بودجه اش هم 
وضعیت شوند» و کًال امیدوار به آینده است اما مهدى فراتر از این را مى بیند 
و مى گوید: اگر اورژانس سازمان شود، از لحاظ بودجه مستقل مى شود و قطعًا 
در  بیشتر  پیشرفت  باعث  امر  این  که  داشت  خواهد  هم  مستقلى  حسابدارى 
اورژانس مى شود و از پرتى بودجه هاى اختصاصى که گاهى با صالحدید بعضى 
مدیران در جاهاى دیگر هزینه مى شود، جلوگیرى شده و همه بودجه آن در 
اورژانس هزینه مى شود که قطعًا در آینده اى نه چندان دور، شاهد ارتقاى سطح 

اورژانس در همه زمینه ها خواهیم بود.
صحبت با برادران اورژانسى و پیدا کردن تک تک آن ها و مصاحبه تلفنى، 
کارى سخت بود اما گوش دادن به حرف هاى آن ها که این چنین با انرژى و 
عالقه از کار خود سخن مى گویند، خستگى را از تنمان به در مى کند اما بیش 
از این نمى شود مزاحم این اورژانسى ها شد، چرا که به قول خودشان این ها آدم 
خود نیستند و در خدمت مردمند حتى در زمان هاى غیر شیفت. به امید موفقیت 

این برادران و همه تکنسین هاى فعال و مخلص.

وقتى چهار برادر از یک خانواده، تکنسین اورژانس مى    شوند!

بـــــرادران اورژانــــسى



صفحه

بــا توجــه بــه کوهســتانى و بیابانــى بــودن نقــاط زیــادى از ایــران 
ــه در  ــق چ ــن مناط ــتاهاى ای ــه روس ــب ب ــى مناس ــدم دسترس و ع
کوهســتان و چــه در بیابــان، امــداد هوایــى نیــازى آشــکار و واضــح 
ــا  ــدارد ام ــور ن ــى در کش ــابقه طوالن ــه س ــى ک ــداد هوای ــت. ام اس
ــرده  ــاز ک ــود را ب ــاى خ ــى ج ــدت کوتاه ــته در م ــى توانس ــه خوب ب
و مســئولین امــر را بــه فکــر تأســیس پایگاه هــاى ویــژه و آمــوزش 
ــن  ــز ای ــن تجهی ــى و همچنی ــى و عملیات ــده علم ــاى ورزی نیروه
ــه  ــدى ک ــه ح ــدازد ب ــوص بین ــاى مخص ــز بالگرده ــا و نی پایگاه ه
ــاه  ــس کشــور، در شــش م ــى اورژان ــى عملیات ــاون فن ــه مع ــه گفت ب

ــى داشــته ایم. ــداد هوای گذشــته توســعه چشــمگیرى در ام
خریــد 9 بالگــرد ملکــى و بــه روز در آینــده اى 

نزدیــک
محمــد ســرور، معــاون فنــى عملیاتــى اورژانــس کشــور 
گفــت: بــا ورود بخــش خصوصــى و نیــز مســئولیت دکتــر 
کولیونــد، 11 پایــگاه جدیــد بــه پایگاه هــاى امــداد هوایــى 
کشــور افــزوده شــده کــه حرکــت ســریع و تحــرك خوبــى 
در ایــن زمینــه بــوده  اســت کــه در آینــده هــم بــا همیــن 

ســرعت قصــد حرکــت داریــم.
وى ادامــه داد: بحــث خریــد بالگــرد ملکــى بــراى 
اورژانــس هــم بــه نقطــه خوبــى رســیده اســت و در آینــده 
نزدیــک شــاهد پیوســتن 9 فرونــد بالگــرد ملکــى اورژانــس 
ــاس اســت  ــرکت ایرب ــاخت ش ــا س ــن بالگرده ــتیم. ای هس
ــد و در کشــورهاى  ــى جــواب داده ان ــه خوب ــا ب کــه در اروپ
آلمــان، فرانســه، اتریــش، ســوئیس و ســوئد مشــغول ارائــه 
ــول  ــد تح ــا مى توان ــن بالگرده ــتند. ورود ای ــت هس خدم

ــد. ــى ایجــاد کن ــداد هوای بزرگــى در حــوزه ام
ــى  ــس هوای ــت اورژان ــالمت در خدم ــرکت آواس ش

ــور کش
ــور در وزارت  ــس کش ــى اورژان ــى عملیات ــاون فن ــه مع ــه گفت ب
ــام  ــا ن ــدازى شــده ب ــن منظــور راه ان ــه ای بهداشــت هــم شــرکتى ب
شــرکت آواســالمت کــه در آن متخصصیــن هوانــوردى شــامل 
خلبــان، متخصصیــن تعمیــر بالگــرد و صنعــت هوایــى جمــع شــده   و 

مشــغول بــه 

 SOP ــر مشــغول نوشــتن ــه کارشناســان ام کارهســتند  ک
ــق  ــس، مطاب ــاى اورژان ــده بالگرده ــا در آین ــس هســتند ت اورژان

مســئله،  ایــن  کننــد.  پــرواز  خودمــان   SOP
مى توانــد کیفیــت ارائــه خدمــات و در دســترس 

بــودن خدمــات را به شــدت ارتقــاء دهــد چــرا 
کــه SOP بــر اســاس نیازهــاى اورژانــس و 

ــر نوشــته  ــن ام ــن ای تخصــص متخصصی
مى شــود.

ــداد  ســرور، یکــى از معضــالت ام
را، مســائل ترافیکــى دانســت و 
تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــاى  ــى از مأموریت ه ــد باالی درص
اورژانــس، مــوارد قلبــى و عروقــى 

اســت کــه بــا رســاندن به موقــع 
آســیب هاى  خیلــى  از  بیمــار 
ــرد،  ــرى ک ــود جلوگی ــدى مى ش ج
دســتورالعمل جامعــى تدویــن شــده 

و حرکت هــاى زیربنایــى انجــام شــده کــه ایــن مهــم اتفــاق بیفتــد 
کــه در مباحــث قلبــى و مغــزى، بالگردهــا مى تواننــد تأثیــر بســزایى 
از عملیات هــاى هوایــى  داشــته  باشــند؛ همچنیــن 10 درصــد 
ــور  ــه کش ــرا ک ــت چ ــاردار اس ــادران ب ــال م ــراى انتق ــس ب اورژان
ــه در  ــت ک ــتاهاى دوردس ــا روس ــت ب ــتانى اس ــورى کوهس ــا کش م
زمســتان بعضــًا ایــن راه هــا بســته مى شــوند و امــداد هوایــى در ایــن 

ــود. ــع مى ش ــر واق ــر ثم ــوارد مثم م
32 پایگاه هوایى تا شب عید

ــم  ــور داری ــى در کش ــگاه هوای ــون 30 پای ــرد: تاکن ــد ک وى تأکی

ــراى  ــا ب ــود ام ــزوده مى ش ــر اف ــگاه دیگ ــال دو پای ــان س ــا پای و ت
ــد بالگــرد ملکــى، 9 پایــگاه  ــا ورود 9 فرون ســال آینــده امیدواریــم ب
دیگــر هــم راه انــدازى کنیــم البتــه در ســال آینــده بایــد بیشــتر بــه 
ــا عــالوه  کیفیــت کار و متمرکــز ســازى خدمــات متمرکــز شــویم ت

ــراى  ــیم. ب ــته  باش ــم داش ــى ه ــى خوب ــد کیف ــى، رش ــد کم ــر رش ب
نیــل بــه ایــن مقصــود، برگــزارى کالس هــاى آموزشــى و برگــزارى 
دوره هــاى تخصصــى بــراى تکنســین هایى کــه در اورژانــس هوایــى 
ــا را  ــن دوره ه ــه ای ــت. گرچ ــاى پیش روس ــد، از برنامه ه کار مى کنن
ــر  ــر و کاربردى ت ــده تخصصى ت ــال آین ــا در س ــم، ام ــم داری اآلن ه
ــاح  ــى افتت ــاى هوای ــوص پایگاه ه ــرور در خص ــود. س ــزار مى ش برگ
ــاح  ــارك فجــر شــاهد افتت ــن راســتا، در دهــه مب شــده گفــت: در ای
ــاى  ــک، پایگاه ه ــده اى نزدی ــم و در آین ــرم بودی ــى جه ــگاه هوای پای
طبــس، الرســتان و یاســوج هــم به طــور رســمى افتتــاح و راه انــدازى 

خواهنــد شــد.
افتتاح پایگاه هوایى جهرم

در ایــام دهــه فجــر در شهرســتان جهــرم از توابع اســتان فارس، 
ــاى  ــام مأموریت ه ــراى انج ــس ب ــرد اورژان ــد بالگ ــک فرون ی
ــد.  ــتقر ش ــه مس ــتان پیمانی ــد بیمارس ــى در بان ــس هوای اورژان
روابــط عمومــى مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــاى پزشــکى 
جهــرم گفــت: در راســتاى گســترش و توســعه خدمــات جدیــد در 
برنامــه  تحــول نظــام ســالمت، اورژانــس هوایــى جهــرم در دهــه 

مبــارك فجــر راه انــدازى شــد.
محمــد رحمانیــان بــا تأکیــد بــر ضــرورت ایــن پایــگاه هوایــى 
ــتانى  ــى کوهس ــرایط جغرافیای ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک تصری
خــاص و ســخت گذر بــودن برخــى جاده هــاى شهرســتان و 
پراکندگــى روســتاها و توابــع حــوزه  جهــرم از مرکــز شهرســتان، 
ــاى اساســى اســت. ــى یکــى از نیازه ــس هوای ــدازى اورژان راه ان

افتتاح پایگاه هوایى الیگودرز در لرستان
ــتان  ــودرز در اس ــى الیگ ــگاه هوای ــر، پای ــارك فج ــه مب در ده
ــز  ــى مرک ــط عموم ــید. رواب ــردارى رس ــه بهره ب ــم ب ــتان ه لرس
مدیریــت حــوادث و فوریت هــاى پزشــکى اســتان لرســتان بــا تأکیــد 
بــه نیــاز مبــرم ایــن اســتان بــه بالگــرد بــه دلیــل کوهســتانى بــودن 
گفــت: بــا توجه بــه حجــم بــاالى مأموریت هــاى شهرســتان الیگودرز 

ســخت گذر  و 

در  آن  مناطــق  بــودن 
ســرویس دهى بــه بیمــاران ایــن مناطــق به وســیله بالگــرد اورژانــس 
هوایــى لرســتان بــا مســاعدت هاى مســتمر نماینــده شــهر الیگــودرز 
ــس  ــت اورژان ــالمى، ریاس ــوراى اس ــس ش در مجل
کشــور، پیــر حســین کولیونــد و پیگیرى هــاى 
ــکى  ــاى پزش ــز فوریت ه ــت مرک ــه ریاس مجدان
لرســتان، حســینعلى رفایــى یــک فرونــد بالگــرد 
جهــت راه انــدازى اورژانــس هوایــى الیگــودرز در 
ــه  ــاده ارائ ــودرز آم ــان الیگ ــهید ولی ــتان ش بیمارس
خدمــت بــه بیمــاران نیازمنــد ایــن مناطــق خواهــد 

ــود. ب
محمدرضــا فتحى پــور افــزود: در مــدت 
ــرواز  ــگاه، 11 پ ــن پای ــدازى ای ــاه راه ان کوت
بــه  را  بیمــار  هشــت  و  شــده  انجــام 
ــتان  ــتان لرس ــف اس ــتان هاى مختل بیمارس

شــده اند. منتقــل 
و  کلنگ زنــى  فجــر،  مبــارك  دهــه  در  کشــور  اورژانــس 
ــاى  ــه ج ــته ک ــم داش ــرى ه ــت دیگ ــاى ثاب ــاى پایگاه ه افتتاحیه ه
ــت و  ــه زحم ــراى این هم ــورى ب ــتانى و کش ــئولین اس ــر از مس تقدی

ــردم را دارد. ــه م ــر ب ــات بهت ــه خدم ــراى ارائ ــداوم ب ــرى م پیگی

بوشهر و همدان و توسعه در مسیر خدمت رسانى
زهــرا یوســفى نیا، مدیــر روابــط عمومــى مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــاى پزشــکى بوشــهر از انتقــال پایــگاه امــداد هوایــى بوشــهر بــه ســاختمان جدیــد در کنــار 

آشــیانه بالگــرد خبــرداد و گفــت: هــدف از ایــن جابجایــى کاهــش زمــان پــرواز در انتقال هــاى هوایــى بــوده اســت.
مدیــر روابــط عمومــى مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــاى پزشــکى همــدان نیــز گفــت: پایــگاه جــاده اى کاج از توابــع شهرســتان رزن کــه قبــًال در کانکــس بــود، در 
دهــه فجــر بــه ســاختمان ملکــى نوســاز منتقــل شــد. بــه گفتــه عبــاس اولیاســمیع، افتتــاح ســاختمان و پایــگاه شــهري شــهید نعیمــی بــه مناســبت دهــه فجــر بــا اعتبــار 40 

میلیــارد ریــال از اعتبــارات وزارت بهداشــت و نیــز راه انــدازي پایــگاه اورژانــس جــاده اي کوریجــان هــم در ایــن ایــام در محــل راه دارخانــه افتتــاح شــد.

خدا را شاکرم براى اورژانسى  بودنم...
ــن  ــل ای ــتارى و فارغ التحصی ــناس پرس ــین پور، کارش ــد حس محم
رشــته در ســال 1384 از دانشــگاه علــوم پزشــکى گلســتان اســت کــه 
ــرود  ــى لنگ ــتان امین ــس بیمارس ــش اورژان ــال در بخ ــدت 10 س ــه م ب
در اســتان گیــالن انجــام وظیفــه کــرده و بــا شــرکت در آزمــون 
ــالن انجــام  ــوان تکنســین فوریت هــاى پزشــکى گی ــه عن اســتخدامى ب

وظیفــه مى کنــد.
ــزش را  ــن عزی ــه کار، عزیزتری ــروع ب ــال هاى ش ــن س وى در آغازی

ــود. ــا شــیرینى ب ــد ســخت ام ــن کار هرچن ــه ای ــرد ک ــاء ک احی
ــداى دوران  ــد: در ابت ــان مى کن ــه بی ــرا را این گون ــین پور ماج حس
ــار هــم  طــرح، متوجــه شــدم مــادرم دچــار تنگــى نفــس شــده و دو ب
ــد از  ــم. بع ــدى نگرفت ــارى اش را ج ــى بیم ــت ول ــده اس ــوش ش بى ه
مراجعــه بــه متخصــص متوجــه شــدیم بــه علــت انســداد عــروق اصلــى 
بایــد عمــل بــاز و تعویــض دریچــه میتــرال از نــوع فلــزى برایــش انجــام 
ــن  ــار چنی ــم دچ ــن ک ــن س ــم در ای ــد عزیزترین ــاورم نمى ش ــود؛ ب ش
مشــکلى شــده  باشــد؛ جراحــى موفقیت آمیــز بــود؛ هنــوز دوران نقاهــت 

ــگام ســحر و در  ــاه رمضــان هن ــن شــب از م ــه در اولی ــد ک را مى گذران
ــه آرامــى  ــار ســفره دچــار ایســت قلبــى- تنفســى شــد و ســرش ب کن
روى زانویــم قــرار گرفــت و ســریعاً دچــار ســیانوز شــد؛ در کنــار 
جیغ هــاى خواهــر کوچکــم در بهــت و در کمــال نابــاورى متوجــه 
وقــوع ایســت قلبــى شــدم؛ بــا توجــه بــه ایــن مســئله کــه مــادر دریچــه 
ــا  ــوز بخیه ه ــود و هن ــده ب ــى ش ــازه جراح ــزى و ت ــش فل ــرال قلب میت
ــا  ــد ب ــود، متوجــه حقیقــت تلخــى شــدم؛ اینکــه بای ــاز نشــده  ب هــم ب
تمامــى ایــن خطــرات احیــاء را آغــاز کنــم. از خواهــرم خواســتم بــا 115 
تمــاس بگیــرد و شــرایط را توضیــح داده و پشــت ســر هــم «آمبوبــگ» را 
تذکــر مــى دادم تــا خواهــرم بــه اپراتــور اورژانــس اعــالم کنــد. حــاال مــن 

ــى دادم  ــاژ م ــم؛ ماس ــاره  تن ــودم و پ ب
امیــد،  کم تریــن  بــا  و 
تعــداد نفس هــا را رعایــت 

کنــارش  در  و  مى کــردم 
حواســم بــه مقــدار فشــارى بــود کــه بــه قفســه ســینه مــى دادم جهــت 
جلوگیــرى از وارد کــردن ترومــا؛ بــا توجــه بــه فاصلــه  پایــگاه اورژانــس 
تــا منزلمــان از خواهــرم خواهــش کــردم آرام باشــد و چــون تزریقــات را 
مى دانســت و داروهــا را مى شــناخت، خواهــش کــردم از داروهایــى کــه 
از قبــل آمــاده داشــتم اپــى نفریــن و آتروپیــن بکشــد.«واقعاً ایــن زمــان 
بــراى بیمــار بــه انــدازه  قرن هــا طــول مى کشــد» کم کــم ناامیــد 
شــده  بــودم کــه احســاس کــردم بــراى لحظــه اى قفســه ســینه مــادرم 
پــس از 4 الــى 6 دقیقــه به عنــوان یــک حرکــت تنفســى تــکان خــورد، 
ــاً  ــاء واقع ــه احی ــد دقیق ــن چن ــا همی ــه ب ــى رود ک ــادم نم ــت ی هیچ وق
داشــتم از حــال مى رفتــم و فقــط همــان یــک حرکــت تنفســى، تــوان 
دوبــاره اى بــه وجــودم تزریــق کــرده بــود... پــس از رســیدن همــکاران، 
ــه  ــد و ب ــال داده  ش ــتان انتق ــه بیمارس ــس ب ــا آمبوالن ــریعاً ب ــادرم س م
ــدگار  ــرم مان ــر روى س ــادر ب ــایه  م ــال، س ــس از 10 س ــدا پ ــف خ لط
ــى  ــم مخصوصــاً زمان ــت آن لحظــات را فرامــوش نمى کن اســت؛ هیچ وق

ــورد مشــابهى هســتم. ــر بالیــن م ــزام ب کــه در حــال اع

افتتاح پایگاه مجهز به پد فرود بالگرد
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى فارس با اعالم اینکه پایگاه اورژانس بین راهى ظفرآباد-مجهز به امکان فرود بالگرد- به 

چرخه خدمات سالمت فارس پیوست اظهار داشت: زمین این پایگاه، هزار و 785 متر با زیربناى 330 مترمربع شامل 140 متر ساختمان و بقیه آن 
به صورت پارکینگ سرپوشیده است که از سوى دو نیکوکار روستاى ظفرآباد براى ساخت پایگاه اورژانس اهدا شد.محمدرضا عالى منش افزود: این 

پایگاه که در کمتر از شش ماه آماده بهره بردارى شد، نخستین پایگاه بزرگ استان فارس است که داراى محوطه فرود بالگرد است و در صورت 
وقوع حوادث مى توانیم با استفاده از اورژانس هوایى به مردم منطقه خدمت رسانى کنیم.

وى در ادامه به افتتاح پایگاه اورژانس 115 توجردى شبکه بهداشت و درمان سرچهان در شهرستان بوانات اشاره کرد و گفت: راه اندازى 
ساختمان جدید پایگاه اورژانس جاده اى جلب گیر در شهرستان سپیدان با تأمین بودجه از منابع دولتى و نیز افتتاح انجمن فوریت هاى پزشکى 

شعبه فارس از دیگر برنامه هاى دهه مبارك فجر در فارس بود.

افتتاح پایگاه اورژانس در مترو تهران
حسن عباسى، مدیر روابط عمومى تهران بزرگ گفت: در ایام دهه مبارك فجر، شاهد افتتاح پنج ایستگاه اورژانس در سطح شهر تهران بودیم که این 

پایگاه ها در مترو صادقیه، دهکده المپیک،  امیرآباد شمالى و دو ایستگاه دیگر در داخل متروهاى تهران افتتاح شد.
همچنین مدیر روابط عمومى مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در ایام دهه مبارك فجر، این استان 

فقط افتتاح پایگاه مادوان مادران با اعتبارى حدود 430 میلیون تومان داشته و منتظر افتتاح پایگاه هوایى مى باشد.  
بهاره حاجیعلى پور، مدیر روابط عمومى مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى استان هرمزگان هم از افتتاح پایگاه اورژانس شهرى شماره دو بندر 

کنگ خبر داد. سمانه روزگارى، مدیر روابط عمومى مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى الرستان از افتتاحیه رسمى پایگاه هرمود عباسى خبر 
داد و افزود: شروع ساخت پایگاه اورژانس هوایى و اقداماتى جهت آماده سازى پدهاى بالگرد و همچنین استقرار چهار دستگاه آمبوالنس و آماده باش 

کلیه پایگاه ها در راهپیمایى 22 بهمن ماه از برنامه هاى دهه فجر این مرکز بود.
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پرنده هاى اورژانس در حال گشودن بال و پر
توسعه بیش از 50 درصدى ناوگان اورژانس هوایى کشور در شش ماه گذشته

شــرکت آواســالمت کــه در آن متخصصیــن هوانــوردى شــامل 
خلبــان، متخصصیــن تعمیــر بالگــرد و صنعــت هوایــى جمــع شــده   و 

مشــغول بــه 

SOP ــر مشــغول نوشــتن ــه کارشناســان ام کارهســتند  ک
ــق  ــس، مطاب ــاى اورژان ــده بالگرده ــا در آین ــس هســتند ت اورژان

مســئله،  ایــن  کننــد.  پــرواز  خودمــان   SOP
مى توانــد کیفیــت ارائــه خدمــات و در دســترس 

بــودن خدمــات را به شــدت ارتقــاء دهــد چــرا 
کــه SOP بــر اســاس نیازهــاى اورژانــس و 

ــر نوشــته  ــن ام ــن ای تخصــص متخصصی
مى شــود.

ــداد  ســرور، یکــى از معضــالت ام
را، مســائل ترافیکــى دانســت و 
تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــاى  ــى از مأموریت ه ــد باالی درص
اورژانــس، مــوارد قلبــى و عروقــى 

اســت کــه بــا رســاندن به موقــع 
آســیب هاى  خیلــى  از  بیمــار 
ــرد،  ــرى ک ــود جلوگی ــدى مى ش ج
دســتورالعمل جامعــى تدویــن شــده 

در  آن  مناطــق  بــودن 
ســرویس دهى بــه بیمــاران ایــن مناطــق به وســیله بالگــرد اورژانــس 
هوایــى لرســتان بــا مســاعدت هاى مســتمر نماینــده شــهر الیگــودرز 
ــس  ــت اورژان ــالمى، ریاس ــوراى اس ــس ش در مجل
کشــور، پیــر حســین کولیونــد و پیگیرى هــاى 
ــکى  ــاى پزش ــز فوریت ه ــت مرک ــه ریاس مجدان
لرســتان، حســینعلى رفایــى یــک فرونــد بالگــرد 
جهــت راه انــدازى اورژانــس هوایــى الیگــودرز در 
ــه  ــاده ارائ ــودرز آم ــان الیگ ــهید ولی ــتان ش بیمارس
خدمــت بــه بیمــاران نیازمنــد ایــن مناطــق خواهــد 

ــود. ب
محمدرضــا فتحى پــور افــزود: در مــدت 
ــرواز  ــگاه، 11 پ ــن پای ــدازى ای ــاه راه ان کوت
بــه  را  بیمــار  هشــت  و  شــده  انجــام 
ــتان  ــتان لرس ــف اس ــتان هاى مختل بیمارس

شــده اند. منتقــل 
و  کلنگ زنــى  فجــر،  مبــارك  دهــه  در  کشــور  اورژانــس 
ــاى  ــه ج ــته ک ــم داش ــرى ه ــت دیگ ــاى ثاب ــاى پایگاه ه افتتاحیه ه
ــت و  ــه زحم ــراى این هم ــورى ب ــتانى و کش ــئولین اس ــر از مس تقدی

ــردم را دارد. ــه م ــر ب ــات بهت ــه خدم ــراى ارائ ــداوم ب ــرى م پیگی

تمامــى ایــن خطــرات احیــاء را آغــاز کنــم. از خواهــرم خواســتم بــا 115
تمــاس بگیــرد و شــرایط را توضیــح داده و پشــت ســر هــم «آمبوبــگ» را 
تذکــر مــى دادم تــا خواهــرم بــه اپراتــور اورژانــس اعــالم کنــد. حــاال مــن 

ــى دادم  ــاژ م ــم؛ ماس ــاره  تن ــودم و پ ب

حواســم بــه مقــدار فشــارى بــود کــه بــه قفســه ســینه مــى دادم جهــت 
جلوگیــرى از وارد کــردن ترومــا؛ بــا توجــه بــه فاصلــه  پایــگاه اورژانــس 
تــا منزلمــان از خواهــرم خواهــش کــردم آرام باشــد و چــون تزریقــات را 
مى دانســت و داروهــا را مى شــناخت، خواهــش کــردم از داروهایــى کــه 
از قبــل آمــاده داشــتم اپــى نفریــن و آتروپیــن بکشــد.«واقعاً ایــن زمــان 
مى دانســت و داروهــا را مى شــناخت، خواهــش کــردم از داروهایــى کــه 
از قبــل آمــاده داشــتم اپــى نفریــن و آتروپیــن بکشــد.«واقعاً ایــن زمــان 
مى دانســت و داروهــا را مى شــناخت، خواهــش کــردم از داروهایــى کــه 

بــراى بیمــار بــه انــدازه  قرن هــا طــول مى کشــد» کم کــم ناامیــد 
شــده  بــودم کــه احســاس کــردم بــراى لحظــه اى قفســه ســینه مــادرم 
 دقیقــه به عنــوان یــک حرکــت تنفســى تــکان خــورد، 
ــاً  ــاء واقع ــه احی ــد دقیق ــن چن ــا همی ــه ب ــى رود ک ــادم نم ــت ی هیچ وق
 دقیقــه به عنــوان یــک حرکــت تنفســى تــکان خــورد، 
ــاً  ــاء واقع ــه احی ــد دقیق ــن چن ــا همی ــه ب ــى رود ک ــادم نم ــت ی هیچ وق
 دقیقــه به عنــوان یــک حرکــت تنفســى تــکان خــورد، 

داشــتم از حــال مى رفتــم و فقــط همــان یــک حرکــت تنفســى، تــوان 
دوبــاره اى بــه وجــودم تزریــق کــرده بــود... پــس از رســیدن همــکاران، 
ــه  ــد و ب ــال داده  ش ــتان انتق ــه بیمارس ــس ب ــا آمبوالن ــریعاً ب ــادرم س م
دوبــاره اى بــه وجــودم تزریــق کــرده بــود... پــس از رســیدن همــکاران، 
ــه  ــد و ب ــال داده  ش ــتان انتق ــه بیمارس ــس ب ــا آمبوالن ــریعاً ب ــادرم س م
دوبــاره اى بــه وجــودم تزریــق کــرده بــود... پــس از رســیدن همــکاران، 

ــدگار  ــرم مان ــر روى س ــادر ب ــایه  م ــال، س  س
ــى  ــم مخصوصــاً زمان ــت آن لحظــات را فرامــوش نمى کن اســت؛ هیچ وق
ــدگار  ــرم مان ــر روى س ــادر ب ــایه  م ــال، س  س
ــى  ــم مخصوصــاً زمان ــت آن لحظــات را فرامــوش نمى کن اســت؛ هیچ وق
ــدگار  ــرم مان ــر روى س ــادر ب ــایه  م ــال، س  س

ــورد مشــابهى هســتم. ــر بالیــن م ــزام ب کــه در حــال اع

با توجه به شرایط جغرافیایى کوهستانى خاص 

و سخت گذر بودن برخى جاده هاى شهرستان 

و توابع حوزه  جهرم و پراکندگى روستاها 

از مرکز شهرستان، راه اندازى اورژانس هوایى 

یکى از نیازهاى اساسى است



در  ســاعت 8 و 3 دقیقــه صبــح پنج شــنبه، 30 دى مــاه به واســطه  
حریــق در طبقــه نهــم ســاختمان پالســکو، اورژانــس در محــل حاضــر 
ــس  ــتگاه اتوبوس آمبوالن ــک دس ــس، ی ــتگاه آمبوالن ــدا دو دس ــد. ابت ش
ــط  ــز و رواب ــر مرک ــد. مدی ــزام ش ــوب اع ــه جن ــین منطق ــر جانش و مدی
ــه در محــل  ــات هــم در ســاعت 9 و 30 دقیق ــت عملی عمومــى و معاون

شــدند. حاضــر 
ــم  ــدس مى زدی ــناختیم و ح ــاختمان را مى ش ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ب
کــه اطفــاء حریــق طــول بکشــد و حریــق گســترش پیــدا کنــد، 
ــار  ــه چه ــز ب ــس نی ــتگاه و اتوبوس آمبوالن ــه 30 دس ــا را ب آمبوالنس ه
ــزات  ــودرو تجهی ــتگاه خ ــن دو دس ــت و همچنی ــش یاف ــتگاه افزای دس
 64 بــا  تکنســین   250 شــدند.درنهایت  حاضــر  محــل  در  بحــران 
آمبوالنــس، چهــار اتوبوس آمبوالنــس، 10 موتورالنــس، دو دســتگاه 
ــیار  ــات س ــودرو ارتباط ــتگاه خ ــک دس ــران و ی ــزات بح ــودرو تجهی خ
(فرماندهــى عملیــات) در منطقــه حاضــر شــدند. بــراى آمادگــى بیشــتر، 
کلیــه بیمارســتان هاى تهــران و ســه بیمارســتان نزدیــک محــل 
حادثــه به    صــورت ویــژه آماده بــاش بودند.ســاختمان کــه ریــزش 
ــزوم در مواقــع  ــرد، هماهنگــى بــا ســازمان هاى همــکار بــراى ل ک
خــاص جهــت اعــزام آمبوالنــس مثــل ســپاه و پزشــکى قانونــى بــراى 
خودروهــاى حمــل جســد انجــام شــد. کل مصدومیــن حادثــه پالســکو از 
شــروع حریــق تــا پایــان آواربــردارى، 235 نفــر بودنــد کــه 55 نفــر بــه 

ــدند. ــان ش ــل درم ــر در مح ــدند و 180 نف ــل ش ــتان منتق بیمارس
ــات جســتجو و نجــات  ــع ماســک مخصــوص در محــدوده عملی توزی
ــراى امدادگــران و خدمــه، اســتقرار چهــار متخصــص طــب اورژانــس  ب
در چهــار دســتگاه اتوبوس آمبوالنــس و نیــز چهــار تیــم ســالمت روانــى 
بــراى حمایــت از نیروهــاى امــدادى و خانواده هــاى مصدومیــن و شــهدا 

از دیگــر اقدامــات اورژانــس در پالســکو اســت.
همچنیــن نصــب دســتگاه مونواکســیدکربن و مت هموگلوبیــن در 
محــل اتوبوس آمبوالنس هــا بــراى تشــخیص مســمومیت و اعــزام 
نماینــده بــه ســازمان پیشــگیرى و مدیریــت بحــران بــراى ارائــه گــزارش 
ــات انجــام  شــده  و هماهنگــى الزم جهــت امدادرســانى، از دیگــر اقدام

ــود. ــام ب در ایــن ای
ــور  ــه حض ــل حادث ــران در مح ــت بح ــات مدیری ــس در جلس اورژان
داشــت، گــزارش عملکــرد مــى  داد و مصوبــات جلســه را پیگیــرى 
ــت  ــط کار وزارت بهداش ــالمت محی ــز س ــا مرک ــن ب ــود؛ همچنی مى نم
ــن  ــم ضم ــگ کردی ــکو هماهن ــط پالس ــواى محی ــنجش ه ــراى س ب
ــک  ــتان بان ــتیبان در بیمارس ــس پش ــتگاه آمبوالن ــداد 12 دس ــه تع اینک

ــم. ــو کردی ــل دپ ــر در مح ــاى حاض ــتیبانى از نیروه ــراى پش ــى ب مل
ــاش  ــتادى و آماده ب ــین هاى س ــهرى و تکنس ــاى ش ــى پایگاه    ه آمادگ

دیســپچ ها از دیگــر اقدامــات اورژانــس در حادثــه پالســکو اســت.
رئیــس اورژانــس کشــور از ســاعت ســه بعدازظهــر در محــل حضــور 
داشــتند و تــا پایــان آواربــردارى در محــل حاضــر بودنــد. بحــث 
اطالع رســانى از طریــق رســانه ها و اعــالم اســامى مصدومیــن در 

ســایت از فعالیت هــاى اورژانــس در پالســکو اســت.
ایــن حادثــه یــک ســوم ظرفیــت اورژانــس تهــران را بــه کار گرفــت. 
ــات  ــه خدم ــى ارائ ــه خوب ــم ب ــر مى توانی ــابه دیگ ــه مش ــراى دو حادث ب
ــه  ــد، از ارائ ــابه ش ــورد مش ــار م ــه اى چه ــن حادث ــر چنی ــا اگ ــم ام کنی
بــا گســتردگى  خدمــات معــذور مى شــویم. پیش بینــى حادثــه اى 
ــا  ــه ب ــان ســخت اســت اگرچ ــران و هم زم ــد نقطــه ته پالســکو در چن
ــار  ــا دچ ــود ت ــاده ب ــرایطى آم ــن ش ــراى چنی ــود ب ــزى مى ش برنامه ری
ــو  ــردن ج ــى در آرام ک ــت روان ــاى حمای ــویم.حضور نیروه ــران نش بح
ــاء  ــات ، اطف ــتجو ، امدادونج ــاى جس ــون تیم ه ــود؛ چ ــر ب ــم مؤث حاک
ــتند و  ــى داش ــت روان ــه حمای ــاز ب ــن نی ــاى مفقودی ــق و خانواده ه حری

ــود. ــه ب ــن حادث ــر در ای ــات مؤث ــى از اقدام ــس، یک ــدام اورژان ــن اق ای
نیروهــاى اورژانــس در بــدو ورود بــه پالســکو، در ورودى و نزدیــک بــه 
ســاختمان مســتقر شــدند امــا بــا اقــدام به موقــع بــراى خــروج نیروهــا از 
ســاختمان و فاصلــه گرفتــن از ســاختمان، باعــث شــد اورژانــس تلفــات 
ــراى خــروج  ــر ب ــى نداشــته باشــد. اگــر شــش دقیقــه دیرت ــى و مال جان
ــت  ــادى را از دس ــاى زی ــم، نیروه ــرده بودی ــدام ک ــن اق ــه گرفت و فاصل
مى دادیــم چــرا کــه حتــى فکــر ریــزش ســاختمان را هــم نمى کردیــم؛ 
وقتــى تکنســین ها فاصلــه گرفتنــد، شــش دقیقــه بعــد ســاختمان ریــزش 
کرد.مــردم عــادى مصــدوم نشــدند و 55 مصدومــى کــه بــه بیمارســتان 
ــًا از نیروهــاى آتش نشــانى و تعــدادى از نیروهــاى  منتقــل شــدند، عمدت

امدادونجــات شــهردارى و خبرنــگاران حاضــر در صحنــه بودنــد.
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به  آلوده  از چند گاهى بوى عطر شهدا، فضاى شهر  هر 
گاهى  ندارد،  فرقى  مى کند؛  عطرآگین  را  روزمرگى  و  مد 
دریادلى  غواصان  استخوان هاى  گاهى  حرم،  مدافع  شهید 
اروندرود به غسل شهادتشان متبرك است و امروز نیز  که 
مردانى  است؛  میزبان  را  شهدا  از  دیگرى  صنف  شهرمان 
به  بهار و  لطافت  به  به وسعت دریا،  به زاللى آب، مردانى 
عظمت غیرت، به بلنداى آسمان، به استقامت کوه و منتهى 

شهامت.
زدند  آتش  دل  به  پروانه وار  که  ابراهیم  از جنس  مردانى 

و نام خود را تا ابد در تاریخ جوانمردى ایران ثبت کردند.
حادثه پالسکو نشان داد که شهادت تنها در قامت رزم و 
میدان جنگ محقق نمى شود؛ شهادت هنر مردان خداست 
که در هر کسوتى و با هر لباسى که باشند، خالصانه و بى ادعا 
براى حفظ جان و مال برادران و خواهران دینى خود و ایجاد 
امنیت جان برکف نهاده و خطر مى کنند و تا لحظه آخر با 
ایمانى راسخ و شجاعتى وصف ناشدنى براى اطفاى آتش و 
فتنه مى ایستند و مأموریت را تا مرز شهادت ادامه مى دهند.

مدیر روابط عمومى اورژانس تهران، امداد در پالسکو را 
فوق العاده بیان کرد و خاطرنشان کرد که از 7 و 57 دقیقه 
اولین گروه اعزام شدند که با اعالم وضعیت بحرانى تا قبل 
 10 اتوبوس آمبوالنس،  دستگاه  چهار  با  گروه   64 ظهر،  از 
با  فرماندهى  دستگاه خودرو  نیز 10  و  موتورالنس  دستگاه 

250 نیروى تکنسین در محل مستقر شدند.
نیروهاى  ها  پنجشنبه  گفت:  همچنین  عباسى  حسن 
ستادى  بچه هاى  روز  آن  اما  هستند  تعطیل  عمًال  ستادى 
هرجا بودند تا ظهر خودشان را رساندند و تا پایان آواربردارى 
در محل مستقر بودند گرچه از روز سوم نیروها کمتر شدند.

نیرو  کمبود  عملیات  این  در  ما  کرد:  تصریح  وى 
چند  از  غیر  خوشبختانه  و  نداشتیم  تجهیزات  و 
مصدوم  کسى  نیروهایمان  از  انگشت شمار  مورد 
که  بود  آواربردارى  حین  بیشتر  امدادرسانى  نشد. 

آتش نشان ها به علت دود غلیظ ناشى از آتش زیر خاکستر 
دچار تنگى نفس و ضعف مى شدند.

و  فارس  اورژانس  سابق  مرادیان-رئیس  محمدجواد 
بیان  با  بالیا-  در  سالمت  مدیریت  تخصصى  دکتراى 

بود و همه جا  التهاب  در  ما  از دو هفته کشور  بیش  اینکه 
تأکید  بود  «پالسکو»  عنوان  با  تلخ  اتفاق  یک  از  صحبت 
بر  حادثه  این  منفى  آثار  تا  باشد  نیاز  ها  سال  شاید  کرد: 
برطرف  امدادگران  به خصوص  و  مردم  همه  روان  سالمت 

شود. همه درباره علت حادثه، مقصرین احتمالى و پیامدهاى 
آن صحبت مى کنند. به نظر مى رسد همه دالیل این رخداد 
را بتوان در یک عبارت خالصه کرد: «درك پایین از خطر» 
همه کسانى که در آن ساختمان کار مى کردند و یا در حال 
از این چنین خطرى اطالع نداشتند و یا آن  یا  عبور بودند 
را جدى نگرفته  بودند حتى مأمورانى که به خاطر هشدارها 
را جدى  این خطر  پلمپ کنند، شاید  را  باید همه مغازه ها 
نگرفته  بودند. به فیلم هاى منتشر شده در فضاى مجازى هم 
که مراجعه مى کنیم حتى آن هایى که در ساختمان در حال 
ساختمان  ریزش  خطر  از  درکى  درستى  به  سوختن  بودند 

لزوم  پالسکو  آموخته  درس  ترین  مهم  شاید  لذا  نداشتند. 
ارتقاء دانش و آگاهى همه اقشار جامعه در خصوص درك 
خطر است. این واژه به معناى ترس از تهدید نیست. درك 
به معنى شناخت آگاهانه از تهدید و اقدام براى جلوگیرى از 

در معرض قرار گرفتن آن است.
دکتراى  و  گناباد  اورژانس  بازلى-رئیس  جواد 
تأکید  ضمن   - بالیا  در  سالمت  مدیریت  تخصصى 
و  نبود  دست  این  از  حادثه  اولین  حادثه  این  اینکه  بر 
یقینًا با روند رو به رشد ساخت ساختمان هاى مرتفع به ویژه 
از  صرف نظر  گفت:  بود،  نخواهد  نیز  آخرین  پایتخت،  در 
چرایى وقوع آن، پیشگیرى و پاسخ درست به این حوادث، 
ایمنى  به  توجه  پیشگیرى  بحث  در  دارد.  فراوانى  اهمیت 
استفاده  طریق  از  خطر  انتقال  خطر،  ارزیابى  ساختمان ها، 
با  مواجهه  براى  الزم  آمادگى هاى  و  مختلف  بیمه هاى  از 
نوع  این  به  درست  پاسخ  است.  اهمیت  حائز  حوادث  این 
حوادث نیز مستلزم آمادگى هرچه بیشتر سازمان هاى امدادى 
آن  کنار  در  و  انسانى  نیروى  آموزش  و  تجهیزات  در حوزه 

مدیریت هماهنگ و مؤثر آن است.
صرف حضور سازمان هاى امدادى نشانه مدیریت درست 
این گونه حوادث نیست؛ مدیریت درست این حوادث در کنار 
نیاز به آمادگى قبل از وقوع آنچه از نظر امکانات، تجهیزات و 
آموزش تکنسین ها، حاصل عوامل متعددى ازجمله هماهنگى 
بین سازمان ها، مدیریت واحد و هماهنگ حادثه، مدیریت 
علمى صحنه حادثه و نیز مدیریت مردم و افراد شاخص حاضر 
کمبود  مسئولین،  گفته  بر  بنا  شاید  است.  حادثه  در صحنه 
منابع و تجهیزات در این حادثه نداشته ایم اما همه ما شاهد 
تجمع و ازدحام بیش از حد مردم گوشى به دست و سلفى بگیر 
در صحنه حادثه بودیم درحدى که امکان تردد خودروهاى 
مسئولین  پررنگ  حضور  نداشت.  وجود  صحنه  در  امدادى 
مختلف و هیئت هاى همراه در صحنه حادثه اگرچه موجب 
دلجویى وتسلى خاطر آسیب دیدگان مى شود اما خود باعث 
شلوغى بیش از حد صحنه حادثه و افت کیفیت مدیریت آن 
مى شود. راه   اندازى سریع و هماهنگ EOC در سازمان هاى 
سازمان هاى  پاسخ  به سرعت  تواند  مى  امدادى  مختلف 
سریع  تخلیه  نهایتًا  و  کند  هم راستا  و  هماهنگ  را  مختلف 
منطقه و جلوگیرى از ورود مردم عادى به منطقه خطر مى 

تواند احتمال وقوع حوادث ثانوى را به حداقل برساند.

پالسکو، نه بار اول... نه بار آخر!
گزارشى تحلیلى از حضور مؤثر اورژانس در سانحه پالسکو

یک سوم ظرفیت اورژانس تهران در پالسکو به کار گرفته  شد

معاونت فنی اورژانس تھران

اسماعیل فراهانى |||||||||||||||||||||||||||||     
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گروه کوهنوردی تایباد
ــاز تکنســین کارشــناس هوشــبرى، یاســر  اعضــاى گــروه: حامــد ممت
ــین  ــى تکنس ــد خالق ــکى، حام ــت پزش ــناس فوری ــین کارش ــاز تکنس ممت
کارشــناس فوریــت پزشــکى، محمــود نصیــرى تکنســین کارشــناس 

ــکى ــت پزش فوری
ــزوه،  ــر ج ــات پی ــد: ارتفاع ــح کرده ان ــون فت ــه تاکن ــى ک قله های

ــاد ــات على آب ــوش و ارتفاع ــر بن ــات پی ارتفاع

گروه کوهنوردى اورژانس گالیکش، استان گلستان
اعضــاى گــروه: امیرحمــزه شــمس آبادى، عباســعلى خدابنــده، ســید جــواد میرموســوى، عبدالطیــف 

ــو ــى مصطفى ل ــه، ول فرزان
ازجملــه افتخــارات ایشــان: صعــود زمســتانه بــه قلــه گاوکشــان، بلندتریــن قلــه اســتان گلســتان 
بــا ارتفــاع 3 هــزار و 850 متــر، صعــود بــه بلندتریــن کــوه اســتان ســمنان، کــوه شــاهوار بــا ارتفــاع 4 
هــزار متــر، صعــود بــه قلــه شــاهوار شــاهرود، توچــال و الم کــوه بــا ارتفــاع بــاالى 4 هــزار متــر، صعــود 
ــه کــوه قاســم خان  ــود ب ــر، صع ــاع 3 هــزار مت ــا ارتف ــى و پیرگــرد ب ــر، چل چل ــو، خوجــه قنب ــه بوقوت ب

رامیــان بــا ارتفــاع 2 هــزار و 500 متــر

ایستگاه سهایستگاه دوایستگاه یک

این صفحه به انعکاس فعالیت ھای ورزشی 
کارکنان سازمان اورژانس کشور اختصاص دارد
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یحیى امانى، تکنسین اورژانس تبریز
ازجملــه ســوابق ایشــان: 25 ســال ســابقه فعالیــت در رشــته ورزشــى ووشــو 
ــاع  ــو، دان 4 ورزش دف ــه 3 دان 3 ووش ــى درج ــارزات آزاد، مرب ــاندا مب ــش س بخ

شــخصى (بادیــگارد)
ــى  ــتانى طــى ســال هاى 78 ال ــام اول اس ــان: مق ــارات ایش ــه افتخ ازجمل
84، مقــام اول کشــورى شــائولین در اصفهــان، مقــام دوم کشــورى ووشــو ســاندا 
ــوا در تهــران، انتخــاب  ــو ت ــان کونگ ف ــام ســوم قهرمــان قهرمان در شــهرکرد، مق

ــان ــتان زنج ــال 78 در اس ــارز  در س ــن مب ــوان برتری به عن

ستون ورزشی

1

سید حمید عشقى ،48 ساله، قهرمان موتورسوارى
و تکنسین مرکز اورژانس 115 نیشابور

ازجمله سوابق ایشان:

 24 سال فعالیت در رشته موتورکراس

 نفر دوم مسابقه جام محالت در نیشابور

 نفر اول مسابقات جام پلیس نیروى انتظامى

مــدرس بین المللــى و مربــى درجــه یــک شــنا؛ رئیــس 
هیئــت شــناى خوزســتان، مربــى درجــه یــک نجات غریق 
و مســئول انجمــن شــنا و مســابقات دانشــجویان علــوم 
پزشــکى اســت؛ همچنیــن رئیــس مرکــز مدیریــت 
حــوادث و فوریت هــاى پزشــکى خوزســتان مى باشــد.

اهــواز  در   1349 ســال  میرخشــتى  شــهیار  دکتــر 
را  مختلفــى  ســمت هاى  و  پســت ها  و  شــده  متولــد 
تجربــه کــرده اســت. آشــنایى اولیــه اش بــا رشــته 

ــیرجه  ــان ش ــه قهرم ــرعموهایش ک ــر پس ــه خاط ــنا ب ش
بــراى   72 ســال  مى باشــد.  بوده انــد؛  کشــور  در 
اولین بــار در مســابقات دانشــجویان علــوم پزشــکى 
ــد و  ــد مقامــى کســب کن ــا نمى توان ــد ام شــرکت مى کن
بعــد از ایــن ماجــرا به صــورت حرفــه اى ایــن رشــته را 

مى کنــد. دنبــال 
ــن ســمت ســنگین و این همــه مشــغله  ــا ای ــم ب مى گوی
ورزشــى  رشــته  یــک  در  مى توانیــد  چطــور  کارى 

فعالیــت کنیــد؟
کنــم  کار  مى توانــم  نــه  نکنــم  شــنا  اگــر  مى گویــد 
و نــه زندگــى؛ مى گویــد تمــام مشــکالتم را بــه آب 
ــت  ــى اس ــن وقت ــراى م ــان ب ــن زم ــپارم و بدتری مى س
کــه نتوانــم بــه اســتخر بــروم؛ مى گویــد زمانــى کــه بــه 
اســتخر مــى روم گوشــى ام را مى گــذارم روى صندلــى 
طــورى کــه تماس هــا را متوجــه شــوم کــه اگــر مشــکلى 

ــم. ــرف کن ــد؛ آن را برط ــش آم پی

مردى که بدون شنا نه مى تواند کار کند نه زندگى!

کوتاه از کمیته ورزش
چرا امسال المپیاد ورزشی برگزار نشد؟

دبیــر کمیتــه ورزش و ســالمت اورژانــس کشــور: 
ــن  ــته دومی ــاه گذش ــه در آبان م ــود ک ــن ب ــر ای ــرار ب ق
المپیــاد ســاالنه اورژانــس کشــور برگــزار شــود کــه بــه 
دلیــل تداخــل بــا آزمــون اســتخدامی لغــو  و برنامــه 

ــد. ــول ش ــده موک ــال آین ــت ماه س ــه اردیبهش ب
کمیتــه ورزش و ســالمت چــه برنامــه ای بــرای 

دارد؟ ورزشــکاران  از  حمایــت 
دبیــر کمیتــه ورزش و ســالمت اورژانــس کشــور: 
ــان  ــرورش قهرمان ــه، پ ــن کمیت ــداف ای ــی از اه یک
رشــته ورزشــی اســت. در مرحلــه اول آنان شناســایی 
شــده و ســپس بــرای رســیدن بــه موفقیت هــای 
ــوند.  ــت می ش ــی حمای ــه بین الملل ــتر در عرص بیش
اگــر ورزشــکاران از قهرمانــان بین المللــی باشــند 
دیگــر  بــرای  و  شــد  خواهنــد  حمایــت  قطعــًا 
ورزشــکاران نیــز زمینه هایــی فراهــم می شــود تــا بــه 

قهرمانــی برســند.
چــه  کوهنــوردی  نظیــر  تیمــی  ورزش هــای  از 

می شــود؟ حمایتــی 
دبیــر کمیتــه ورزش و ســالمت اورژانــس کشــور: 
اگــر حرکتشــان در راســتای معرفــی اورژانــس باشــد 
مطمئنــًا حمایــت می    شــوند مثــًال پرچــم اورژانــس را 

ــه اهتــزاز دربیاورنــد. ب

راه هاى ارتباطى با دبیر کمیته 

ورزش و سالمت اورژانس کشور

حسین خدامی جهرمی
 شماره تلگرام: 09308569279

khoddamhossein      @gmail.com :115ایمیل

نشریه داخلى مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى کشور



تصادف دوست قدیمی
ــى  ــود. یک ــال ب ــى س ــاى پایان ــى از روزه ــر یک ــه بعدازظه ــدود 16 و 30 دقیق ــاعت ح س
ــمت  ــه س ــرعت ب ــران، به س ــرب و نگ ــه مضط ــدم ک ــى اداره، دی ــتان را دم در خروج از دوس
ــن  ــدر اســترس دارى؟ در جــواب م ــى رود. از او پرســیدم چــه شــده؟ چــرا این ق ماشــینش م
ــک نقطــه را نشــان داد و اشــکش  ــا انگشــت اشــاره، ی ــن و ب ــت امی ــه گف ــک کلم ــط ی فق
ــرا حــرف  ــزى شــده؟ چ ــن چــى؟ چی ــم: امی ــه گفت ــم، بالفاصل ــارى شــد؛ دل شــوره گرفت ج
ــى از  ــن را یک ــواب م ــه ج ــا اینک ــد ت ــرف بزن ــت ح ــزن نمى توانس ــدت ح ــى؟! از ش نمى زن
ــا  ــتان و از آنج ــه بیمارس ــرد و ب ــادف ک ــش تص ــى پی ــن دقایق ــس داد. امی ــاى اورژان بچه ه
بــه بخــش CCU منتقــل شــد.نکته اى کــه از ایــن حادثــه تلــخ بــراى مــن خیلــى جالــب و 
شــیرین بــود و بعــد از وقــوع حادثــه و ایجــاد فرصتــى بــراى تأمــل، تحســینم را برانگیخــت آن 
لحظــه اى بــود کــه خبــر تصــادف دوســت قدیمیــم را از آن عزیــزى کــه تکنســین اورژانــس 
ــان  ــر از جری ــود، شــنیدم. چراکــه او در حیــن گفتــن خبــر، خــودش بســیار محــزون و متأث ب
ــداً  ــه اب ــا او ک ــت ام ــخص اس ــش مش ــم دلیل ــن ناراحت ــر م ــه اگ ــم ک ــودم گفت ــا خ ــود. ب ب
ارتباطــى بــا او نــدارد چــرا ناراحــت است؟!اینجاســت کــه انســان حــس نوع دوســتى و معنــاى 
ــن  ــس همی ــاى اورژان ــیارى از بچه ه ــد. بس ــات مى بین ــرف مخلوق ــت را در اش ــى آدمّی واقع
نــگاه را در زندگــى و در رابطــه بــا شــغل خــود دارنــد. ِصــرف وظیفــه کــه مثــًال بگویــد خــب 
ایــن کار شــغل مــن اســت و در برابــر آن حقوقــى هــم دریافــت مى کنــم کــه نیســت. چراکــه 
ــه  ــه  رســیدن ب ــا کــه مقدم ــه اســت و در مســابقه دنی ــه باخت ــن باشــد در معامل اگــر این چنی
ــه  ــد و از هم ــز مى کن ــرد را متمای ــه ف ــى ک ــا آن عمل ــت ام ــده اس ــوزه ش ــت رف ــرت اس آخ
ــاز کــه  ــل نم ــد؛ درســت مث ــه اصــل مى زن ــه ب ــن تتمــه اى اســت ک ــدازد، همی ــر مى ان جلوت
یــک اصــل اســت و بایــد خوانــد امــا تعقیبــات اســت کــه تتمــه  عبــادت اســت و کاســتى هاى 
نمــاز را برطــرف مى کنــد. اصــوًال درســت کــردن بعضــى از حواشــى  و ایجــاد برخــى فــروع 
در کنــار اصــول، کارهــا را قوى تــر و جان دارتــر مى کند.بــه نظــر شــما حمــل یــک مصــدوم 
ــا تتمــه اى هــم داشــته  ــا ضمیمــه و ی ــر مــا از حاشــیه ی ــه تعبی ــد ب ــکارد مى توان توســط بران
ــم  ــر مى بری ــت دیگ ــدوم اس ــیه اى؟ مص ــه حاش ــد چ ــر بگویی ــک منظ ــاید در ی ــد؟ ش باش
ــال  ــادى در کرب ــر ع ــن کار به ظاه ــم همی ــن مى گوی ــا م ــام ام ــتان و تم ــم بیمارس مى گذاری
آن چنــان ســنگین بــود کــه ابى عبــدا... نتوانســت آن را دنبــال کنــد و لــذا در شــهادت جوانــش 

ــاد زد: ــه فری ــنیدند ک ــه ش ــر هم على اکب
جوانان بنى هاشم بیایید/ على را بر درخیمه رسانید

خدا داند که من طاقت ندارم/ على را بر در خیمه رسانم
ــار  ــه داراى ب ــى بلک ــل نمى کن ــدوم را حم ــا مص ــو تنه ــه ت ــت ک ــن اس ــه اش ای ــه نکت بل
ــک  ــر از ی ــن خــود فرات ــه دوش مى کشــى و ای ــواده را ب ــک خان ــى ی ــت و نگران غــم، مصیب
ــى  ــاد کن ــده را ش ــک غم دی ــى دل ی ــگاه مى توان ــن ن ــا ای ــت و ب ــرف اس ــى ص جابه جای
ــه  ــده را ب ــرد حادثه دی ــًا ف ــو صرف ــه ت ــت ک ــت اس ــى. یک وق ــم کن ــش ک ــى از آالم و کم
ــى  ــواده اش مى گوی ــه خان ــه ب ــک جمل ــت دیگــر، ی ــا در حال ــال مى دهــى ام بیمارســتان انتق
کــه مثــًال نگــران نبــاش، توکلــت بــه خــدا، مــا تمــام تالشــمان را مى کنیــم. خــدا مى دانــد 
کــه ایــن حــرف چقــدر اثــر دارد و مثــل آبــى اســت بــر آتــش دل آن افــراد کــه در آن لحظــه 
اصــًال قــدرت فکــر و دقــت را ندارنــد و تــو آنجــا یــک اصــل را بــه یادشــان مــى آورى کــه: 

هوالشــافى.

بــه نــام زنـــــدگــی
روایتی از یک احیاء موفق توسط بزرگ مردان اورژانس ایالم

مجتبی چابک||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تکنسین عملیاتی اورژانس دزفول
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کارانه یا خارانه؟!
ــاى  ــین ها و کش وقوس ه ــار تکنس ــا انتظ ــس از مدت ه ــه پ ــود ک ــال 93 ب ــاه س مهرم
ــه  ــى کاران ــن پرداخت ــا مســئوالن مربوطــه، اولی ــراوان مســئولین فوریت هــاى پزشــکى ب ف
بــه حســاب تکنســین هاى فوریت هــا واریــز شــد.در ابتــدا ســقف کارانــه 500 هــزار تومــان 
ــه  ــدى ب ــى جدی ــغ پرداخت ــت اینکــه مبل ــن شــد. در آغــاز راه باب ــراى هــر تکنســین تعیی ب
ــود  ــى نب ــا کــف پرداخت ــه فکــر ســقف و ی ــود کســى ب ــه شــده ب ــا اضاف حســاب فوریت ه
ــز  ــى واری ــقف پرداخت ــواه س ــد خ ــده بودن ــاى آین ــت آن در ماه ه ــال پرداخ ــه دنب ــه ب و هم
ــتند  ــکى مى خواس ــت پزش ــاى فوری ــه  مجموعه ه ــط هم ــه؛ فق ــف کاران ــواه ک ــد خ مى ش
ــا  ــه گذشــت و مجموعــه ب ــه برقــرار باشــد.مدتى کــه از اجــراى طــرح پرداخــت کاران کاران
نظــام پرداخت هــا آشــنا شــد همــه متوجــه شــدند کــه کارانــه حــق الینفــک فوریت هــاى 
ــس  ــوزان اورژان ــیارى از دلس ــدد بس ــاى مج ــس از تالش ه ــار پ ــن ب ــت و ای ــکى اس پزش
ــد و  ــته ش ــه برداش ــقف کاران ــران، س ــکى ای ــاى پزش ــن فوریت ه ــوص انجم 115 به خص
ــزء  ــد ج ــل از درآم ــد حاص ــم درص ــه یک ونی ــا ب ــه فوریت ه ــى کاران ــتورالعمل پرداخت دس
حرفــه  اى پزشــکان در کل دانشــگاه علــوم پزشــکى تغییــر یافــت کــه ایــن خبــر، خوشــحالى 
ــى  ــه دریافت ــى داد ک ــن را م ــد ای ــرد و نوی ــدان ک ــا را دوچن ــت کارانه ه ــل از پرداخ حاص
ــتر  ــتان ها بیش ــى بیمارس ــاالى برخ ــیار ب ــد بس ــه درآم ــه ب ــا توج ــا ب ــل از کارانه ه حاص
ــه  ــه تنهــا شــاهد افزایــش چشــمگیر کاران ــان ن ــا گذشــت زم ــدار موجــود شــود.اما ب از مق
نبودیــم بلکــه هــر روز کارانه هــا بــه کــف نزدیــک مى شــد تــا بــه ســقف! به گونــه اى کــه 
در بعضــى مــوارد کارانــه دریافتــى یــک تکنســین زحمتکــش فوریــت پزشــکى بــا باالتریــن 

ــوده و هســت. ــتان ها ب ــى بیمارس ــاى خدمات ــر از نیروه ــى کمت ــه حت کشــیک ماهیان
ــز  ــاب مراک ــه حس ــکان ب ــل از کار پزش ــد حاص ــد درآم ــم درص ــر یک ونی ــک اگ بى ش
ــروزى  ــت ام ــتر از پرداخ ــیار بیش ــا بس ــهم فوریت ه ــود س ــز ش ــکى واری ــاى پزش فوریت ه
ــتان ها  ــد بیمارس ــکى درآم ــوم پزش ــگاه هاى عل ــا دانش ــت آی ــؤال اینجاس ــى س ــت ول اس
ــه  ــا اینک ــود؟! و ی ــدر مى ش ــد آن چق ــم درص ــم یک ونی ــا بدانی ــا م ــد ت ــالم مى کنن را اع
ــه  ــه کاران ــیم عادالن ــر تقس ــس 115 ب ــران اورژان ــه ناظ ــازه ورود ب ــگاه ها اج ــا دانش آی
مى دهند؟!خوشــبختانه وزیــر محتــرم و پرتــالش بهداشــت ارزش کار اورژانــس 115 
ســالروز  در   115 تکنســین هاى  بــا  دیــدار  در  به طورى کــه  مى دانــد  به خوبــى  را 
چهل ویکمیــن ســال تأســیس اورژانــس کشــور از ســختى کار فوریت هــا از لحــاظ روحــى 
و روانــى و اســترس صحبــت کردنــد و گفتنــد هرکــس مى گویــد کار آســانى اســت لبــاس 
ــت  ــراح اس ــک و ج ــه پزش ــر ک ــود وزی ــد خ ــان کردن ــد! و بی ــیفت بده ــد ش ــد و چن بپوش
ــه  ــه کاران ــگاهى ک ــر دانش ــرد ه ــالم ک ــن اع ــدارد. وى همچنی ــخت را ن ــن کار س دل ای
ــم  ــگاه ها ک ــه دانش ــا از بودج ــانند ت ــان برس ــخص ایش ــالع ش ــه اط ــداد ب ــین ها را ن تکنس

ــود. ــز ش ــین ها واری ــاب تکنس ــه حس ــود و ب ش
ــى  ــا و پرداخت ــرم به ســختى کار فوریت ه ــر محت ــه وزی ــه خوشــحالى اســت ک ــن مای ای
کارانه هــا اشــراف دارنــد ولــى آیــا کســى مســئول نظــارت بــر پرداختــى کارانه هــا بــه مراکــز 
اســت؟! فوریت هــاى پزشــکى امــروز از وجــود مدیــر توانــا و مقتــدرى ماننــد دکتــر کولیونــد 
ــر از  ــس کشــور خب ــز در همایــش ســالروز تأســیس اورژان برخــوردار اســت کــه ایشــان نی

ــا داد. ــى کارانه ه ــه پرداخت ــامان دادن ب سروس
ــدارد و  ــى ن ــاى پزشــکى اوضــاع خوب ــه فوریت ه ــا ب ــفانه نظــام پرداخــت کارانه ه متأس
شــاید نیــاز بــه بازنگــرى قانــون کارانــه و یــا نظــارت بیشــتر بــه بیمارســتان ها و دانشــگاه ها 

ــد! ــار نکنن ــدر فوریت هــاى پزشــکى را کوچــک و خ ــا دانشــگاه ها این ق را دارد ت

اورژانس در آینه اسالم

2

ــته  ــد؛ آرام و پیوس ــینه مى تپ ــوارى س ــان چهاردی ــى در می ــه آرام ــه ب ــى ک ــن قلب همی
ــدام بخشــى  ــر ک ــه ه ــى ک ــن بخــش وجــودى آدم هاســت؛ آدم های ــا ارزش تری ــد؛ ب مى تپ
ــتى را  ــه اى از راز هس ــان گوش ــر کدامش ــتند و ه ــت هس ــل خلق ــه بى بدی ــن منظوم از ای
ــن حــد جــان انســان ها  ــا ای ــه ت ــن هــم باشــد ک ــراى همی ــه دوش مى کشــند. شــاید ب ب
ــد  ــوده و هســت و کســانى کــه زندگى شــان را وقــف زندگــى دیگــران مى کنن ارزشــمند ب
ــه  ــد ک ــت بدان ــى (ع) مى خواس ــرت موس ــى حض ــد زمان ــد. مى گوین ــى دارن ــگاه واالی جای
ــود  ــید: معب ــد پرس ــس او روزى از خداون ــدگار چیســت. پ ــادت از نظــر خداون ــن عب باالتری
بى همتــاى مــن، اگــر تــو نیــز چــون مــن انســانى بــودى چــه عبادتــى را ترجیــح مــى دادى 
و بیشــتر بــه آن مشــغول مى شــدى؟ خداونــد متعــال فرمــود: اى موســى بــدان اگــر مــن 
ــراى رضــاى  ــط ب ــا فق ــدگان خــدا خدمــت مى کــردم ام ــه آفری ــودم همیشــه ب ــوق ب مخل

خــدا ایــن کار را انجــام مــى دادم.
همه روزهاى تکنسین

شــب باشــد یــا روز؛ زیــر گرمــاى ســوزان تابســتان یــا در میــان بــرف و کوالك زمســتان، 
آمــاده و گــوش بــه زنــگ بى ســیم اســت تــا اگــر کســى در جایــى از او کمــک بخواهــد 
ــزش  ــه چی ــى از هم ــد او کیســت ول ــد. نمى دان ــن نقطــه باش ــر در دورتری ــى اگ ــرود حت ب
ــرات  ــر از خاط ــین ها پ ــینه تکنس ــد. س ــش ده ــد و نجات ــه او برس ــا ب ــذارد ت ــه مى گ مای
ــت  ــدى و وحش ــرز ناامی ــا م ــا ت ــه آدم ه ــى ک ــت؛ روزهای ــى انسان هاس ــاى زندگ روزه
ــته  ــود بازگش ــى خ ــت طبیع ــه حال ــز ب ــه  چی ــته و هم ــاره ورق برگش ــى یک ب ــد ول رفته ان
اســت. لحظــات تکنســین ها پــر از قصه هایــى اســت از آدم هایــى کــه نمى شناســند 
ــد  ــه در انتظــار تول ــادرى جــوان ک ــا نقشــى مهــم در زندگى شــان داشــته اند. گاهــى م ام

فرزنــد خویــش بــوده و مشــکلى برایــش پیــش آمــده و ایــن تکنســین ها بوده انــد کــه بــه 
کمکــش شــتافته اند. گاهــى مــادرى بــا آرزوهــاى بى شــمار بــراى فرزنــد جوانــش، گاهــى 
پســربچه یــا دخترکــى، گاهــى جوانــى نــورس و گاهــى پــدر و مــادرى کــه آن هــا بــراى 
ــى کــه تنهــا خودشــان و خدایشــان از حجــم  ــد. لحظه های ــدن زندگى شــان رفته ان برگردان

گذشــت و فــداکارى آنــان  باخبرنــد.
ــى  ــمى باالی ــى و جس ــار روح ــه فش ــى ک ــراى زندگ ــت ب ــى اس ــاء عملیات ــات احی عملی
بــراى تکنســین ها دارد؛ همــه  چیــز در یــک  لحظــه رقــم مى خــورد؛ تلفــن دیســپچ زنــگ 
ــت  ــارى هس ــر بیم ــاالى س ــد ب ــه بع ــد دقیق ــود و چن ــالم مى ش ــت اع ــورد؛ مأموری مى خ
ــد دســتان خــدا باشــد و معجــزه  ــد و حــاال او بای ــرم مى کن ــا مــرگ دســت وپنجه ن کــه ب

ــه او ببخشــد. ــاره را ب زندگــى دوب
ــدا  ــه ص ــالم ب ــس ای ــام اورژان ــز پی ــن مرک ــه تلف ــود ک ــاه 1395 ب ــنبه، 14 دى م سه ش
درآمــد. مأموریتــى مبنــى بــر تشــنج جوانــى 26 ســاله گــزارش شــد؛ تکنســین هاى پایــگاه 
ــد  ــه بع ــدند. دو دقیق ــى ش ــات راه ــن عملی ــام ای ــراى انج ــالم ب ــه ای ــماره س ــهرى ش ش
ــفانه  ــود و متأس ــده ب ــتباه داده ش ــه اش ــات اولی ــود؛ اطالع ــر ب ــل حاض ــس در مح آمبوالن
بیمــار دچــار ایســت قلبــى تنفســى شــده بــود؛ آن هــا همــه تالششــان را کردنــد و مســیحاى 

زندگــى بیمــار شــدند.
ــس  ــز اورژان ــى مرک ــط عموم ــر رواب ــى، مدی ــرم کرامت ــت اول: اک روای

ــالم ای
ــالم  ــتان ای ــس 115 شهرس ــام اورژان ــز پی ــا مرک ــاس ب ــى تم ــاه ط ــخ 14 دى م در تاری
گزارشــى مبنــى بــر تشــنج فــردى داده شــد کــه بالفاصلــه آمبوالنــس بــه محــل اعــزام 
ــریعًا  ــى، س ــار و تشــخیص ارســت قلب ــن بیم ــر بالی ــان ب ــد و به محــض حضــور کارکن ش
ــه بیمــار  ــا اســتفاده از دســتگاه AED ســه شــوك ب ــاء را شــروع کــرده و ب ــات احی عملی
 BLS ــات ــتان، اقدام ــه بیمارس ــال ب ــا انتق ــى ت ــم حیات ــد از برگشــت عالئ ــد و بع مى دهن

ماجراهاى على و 115

بازى هاى خطر ناك

از  اســت  قصه هایــی  از  پــر  تکنســین ها  لحظــات 

ــی کــه �ی شناســند امــا نقشــی مهــم در زندگی شــان  آدم های

تولــد  انتظــار  در  کــه  جــوان  مــادری  گاهــی  داشــته اند. 

فرزنــد خویــش بــوده و مشــکلی برایــش پیــش آمــده و ایــن 

تکنســین ها بوده انــد کــه بــه کمکــش شــتافته اند. گاهــی 

ــا آرزوهــای بی شــ�ر بــرای فرزنــد جوانــش، گاهــی  مــادری ب

ــدر  ــی پ ــورس و گاه ــی ن ــی جوان ــی، گاه ــا دخرتک ــه ی پرسبچ

ــد.  ــان رفته ان ــدن زندگی ش ــرای برگردان ــا ب ــه آن ه ــادری ک و م

لحظه هایــی کــه تنهــا خودشــان و خدایشــان از حجــم گذشــت 

ــد. ــان  باخربن ــداکاری آن و ف

دو تا از بچه هاى کالس یک سرگرمى جدید پیداکرده بودند؛ آن ها هرروز یک 
شماره سه رقمى را مى گرفتند و الکى مى گفتند که مادر یا پدرشان مریض شده است. 

آرش وقتى حرف هاى آن ها را شنید خیلى ناراحت شد و با عصبانیت به آن ها گفت: شما با 
اورژانس بازى مى کنید؟ نمى دانید این کار چقدر بد و خطرناك است؟ شاید یک نفر احتیاج به کمک 

آن ها داشته باشد و به خاطر شما نتوانند به او کمک کنند. همه باهم بلندبلند حرف مى زدند؛ بعضى ها 
با آرش موافق بودند و بعضى ها هم نه. خانم معلم وارد کالس شده بود اما هیچ کس متوجه او نشده بود؛ خانم 

معلم کمى به حرف هاى آن ها گوش کرد و چند بار روى میز زد تا همه ساکت شدند و بعد پرسید اینجا چه خبر 
است؟ على بلند شد و همه چیز را از اول توضیح داد.

خانم معلم کمى سکوت کرد و گفت: حق با آرش است؛ کار شما خطرناك و بد است. یکى از بچه ها پرسید خب 
چرا؟ مگر آن ها در اورژانس چه کارى انجام مى دهند؟!

خانم معلم گفت: پدر آرش یک تکنسین است؛ از او دعوت مى کنیم تا به اینجا بیاید و همه چیز را برایتان 
توضیح دهد.

چند روز بعد پدر آرش به کالس آن ها آمد و به سؤاالت آن ها جواب داد. او گفت زمانى که سقف 
یک  است  ممکن  وقت ها  بعضى  گفت:  شد.  ساخته  اورژانس  ریخت  پایین  تهران  در  فرودگاه  یک 
نفر یک دفعه بیمار شود مثًال قلبش درد بگیرد یا اینکه نفسش بند بیاید و چیزى در گلویش گیر 
با ما تماس  از جایى پرت شده باشد؛ در این جور مواقع آن ها  یا  کند؛ اصًال شاید تصادف کرده و 
مى گیرند و مى خواهند کمکشان کنیم. ما باید خودمان را سریع به آن ها برسانیم و نجاتشان دهیم. 
حاال اگر یک نفر الکى شماره 115 را بگیرد خب دیگر آن که جانش در خطر است نمى تواند 

به ما خبر بدهد.بعد از اینکه پدر آرش رفت بچه ها با 
خانم معلم یک نامه نوشتند که در آن قول داده 
بودند هیچ وقت شماره هاى نیروهاى امدادى 
مثل اورژانس، پلیس و آتش نشانى را الکى 

نگیرند و مزاحمشان نشوند. 



دعایى که مستجاب شد
ــود  ــرار ب ــم و ق ــاو بودی ــودم. در ف ــرکت نم ــت ش ــر هش ــات والفج ــه در عملی ــودم ک ــاله ب 16 س
ــا  ــم خدای ــم گفت ــم در دل ــى کــه حرکــت کردی ــم. زمان ــه ســوى آزادســازى ام رصــاص بروی شــب ب
ــه  ــا آن ب ــم ب ــه بتوان ــده ک ــن ب ــه م ــى ب ــا عزت ــر ب ــه عم ــض شــهادت را دادى؛ دادى وگرن ــر فی اگ

ــم. ــت کن ــردم خدم م
 آن شــب در عملیــات مجــروح شــدم و بــه بیمارســتان اهــواز منتقــل شــدم. دعایــم مســتجاب شــده 
بــود؛ چنــد ســال بعــد به عنــوان تکنســین در خــط مقــدم ســالمت وارد اورژانــس شــدم؛ جایــى کــه 

هرچقــدر خدمــت کنــى بــاز هــم جــا دارد.
بر اساس خاطره اى از حسن عباسى، مدیر روابط عمومى اورژانس تهران

نجات معجزه آسا
ــود و  ــده ب ــى ش ــهر خال ــگ، ش ــان جن ــودم. زم ــادان ب ــس آب ــتخدامى هاى اورژان ــن اس ــزء اولی ج
ــم.  ــده بودی ــهر مان ــدادى در ش ــروى ام ــوان نی ــم به عن ــا ه ــد. م ــده بودن ــهر مان ــى در ش ــده کم ع
یــک روز مأموریتــى داشــتیم کــه بایــد یــک رزمنــده کــه مجــروح شــده بــود را بــه بیمارســتان اهــواز 

ــود. ــش رســیده ب ــى قلب ــه قســمت تحتان ــود و ب ــده ترکــش خــورده ب مى رســاندیم. آن رزمن
ــوار  ــال او را س ــود؛ به هرح ــم ب ــیار ک ــش بس ــده ماندن ــال زن ــت و احتم ــدیدى داش ــزى ش  خونری
ــواز رســاندیم. ــن جنگــى اه ــه مجروحی ــه محــل تخلی ــه ب ــم و در عــرض 38 دقیق ــس کردی آمبوالن

ــه  ــم ک ــعى کردی ــم و س ــق کردی ــه او تزری ــود ب ــس ب ــرم در آمبوالن ــه س ــیر هرچ ــول مس  در ط
خونریــزى اش را کنتــرل کنیــم و خوشــبختانه او را درحالى کــه نبضــش مــى زد تحویــل دادیــم. زمانــى 
ــد.  ــع ســرم آم ــه جــاى خــون، مای ــاالى ســرش رفــت و ســرنگ را در دســتش زد ب کــه پرســتار ب

ــد. ــده مان ــش را نجــات داد و زن ــا همــان ســرم  ها جان ــود ام ــش نب ــى در بدن خون
بر اساس خاطره اى از على اصغر چنگیزى، تکنسین اورژانس آبادان

یک هفته با شربت
ــده  ــار در شــلمچه خدمــت مى کــردم. در عملیــات کربــالى هشــت، فرمان ــوان بهی ســال 65 به عن
ــام مــن و همــکارم  ــه ن ــد. قرعــه ب ــراى درمــان همــراه نیروهــا برون عملیــات گفــت بایــد دو نفــر ب
رســولى کــه همشــهرى ام بــود افتــاد. بــا نیروهــا تــا ســه راهى مــرگ رفتیــم. ســنگرهاى عراقى هــا 
ــه  ــا اینکــه رویشــان خــاك ریخت ــود؛ ب ــاده ب ــود و جنازه هایشــان داخــل ســنگرها افت ــوز آنجــا ب هن
ــدادى   ــم. همان جــا چــادر ام ــر پاهایمــان حسشــان مى کردی ــم زی ــى راه مى رفتی ــا وقت ــود ام شــده ب
ــم  ــد مى کردی ــر یک لحظــه ســرمان را بلن ــد و اگ ــان بودن ــا درســت روبه رویم ــم؛ عراقى ه راه انداختی
تک تیراندازهــاى عراقــى بــا قناســه مى زدنمــان. یــک هفتــه تمــام در آنجــا بودیــم و چــون خــط مقدم 
بــود و زیــر آتــش دشــمن نمى توانســتند غــذا برایمــان بفرســتند و مــا تمــام آن یــک هفته را با شــربت

 ب کمپلکس و مولتى ویتامین سر کردیم.

بر اساس خاطره اى از جهانگیر نوروزى، تکنسین اورژانس یاسوج

آشناى غریبه
ــیمیایى  ــاى ش ــه بمب ه ــى ک ــا زمان ــودم. در عملیات ه ــت ب ــه خدم ــور ب ــه مأم ــاه در جبه 30 م
ــد  ــه حســب شــغلمان بای ــا ب ــا م ــارج مى شــدند ام ــد از محــل خ ــه بای ــد هم ــر ســرمان مى ریختن ب
ــزرگ کــه هــر کــدام 200  ــم. چهــار ســوله ب ــه مجروحیــن کمــک مى کردی ــم ب در محــل مى ماندی
تخــت داشــت بــراى مجروحیــن شــیمیایى آمــاده شــده بــود. در عملیــات والفجــر هشــت بــود کــه 
ــه بیمــاران رســیدگى مى کــردم.  ــد ب ــود کــه بای ــد. 30 تخــت دســت مــن ب تعــدادى مجــروح آوردن
یکــى از مجروحیــن حالــش بســیار بــد بــود و تمــام بدنــش پــر از تــاول شــده بــود حتــى صورتــش 
هــم زیــر تاول هــا قابــل شناســایى نبــود. آن رزمنــده تــا صبــح درد مى کشــید و مــن بــاالى ســرش 
بــودم؛ نمى دانســتم کــه کیســت. صبــح روز بعــد کــه حالــش کمــى بهتــر شــد فهمیــدم کــه او پســر 

خالــه ام اســت.
بر اساس خاطره اى از ضیاء رسولى، تکنسین اورژانس یاسوج

اورژانس در بحبوحه انقالب
ــه  ــا ب ــه م ــتند. چراک ــالب داش ــکل گیرى انق ــرى در ش ــش مؤث ــین هاى آن نق ــس و تکنس اورژان
علــت شــرایط کارى هــر جایــى مى توانســتیم برویــم و کارت تــردد حتــى در ســاعات حکومت نظامــى 
را هــم داشــتیم و چــون در حیطــه امــن قــرار داشــتیم نقــش پیــک را ایفــا مى کردیــم. بیــن مــردم و 
روحانیــون یــا حتــى رابــط مــردم و زندانیــان سیاســى هــم بودیــم و مى توانســتیم اخبــار را ردوبــدل 
کنیــم و یــا در جابجایــى و پخــش اعالمیه هــاى روحانیــون و رهبــر انقــالب کمــک کنیــم؛ بچه هــا 

آن قــدر فعالیــت داشــتند کــه اســم بعضــى از آن هــا در لیســت ســیاه ســاواك قــرار گرفتــه بــود.
بر اساس خاطره اى از محمد سعیدى، تکنسین پیشکسوت اورژانس شیراز

آچارفرانسه هاى جنگ
تمــام تکنســین ها موظــف بــه گذرانــدن طــرح یــک ماهــه در جنــگ بودنــد و یــک مــاه از ســال 
را در جنــگ فعالیــت داشــتند. رزمنده هــا مجروحیــن را بــه پشــت خــط و بیمارســتان هاى صحرایــى 
ــزام  ــئول اع ــه مس ــت ک ــتاد هدای ــى س ــد حت ــروع مى ش ــا ش ــا کار م ــد و از آنج ــل مى کردن منتق
ــد؛  ــس اداره مى ش ــط اورژان ــود توس ــده اش ب ــر عه ــر و... ب ــر، هالل احم ــک، امدادگ ــاى پزش نیروه
اعــزام مجروحیــن بــه بیمارســتان ها کــه آن زمــان بعــد از خوزســتان، شــیراز دومیــن قطــب درمــان 
ــم  ــا خت ــه اینج ــس ب ــاى اورژان ــود. کار بچه ه ــس ب ــف اورژان ــز از وظای ــود نی ــگ ب ــن جن مجروحی
ــى راه  ــر آن نقاهت گاه های ــالوه ب ــد و ع ــى مى کردن ــده را همراه ــزام رزمن ــاى اع ــد. کاروان ه نمى ش
ــد.  ــه مجروحیــن رســیدگى مى کردن ــد و خــارج از شــیفت کارى بــه صــورت رایــگان ب انداختــه بودن
ــام  ــس انج ــاى اورژان ــتند بچه ه ــده الزم داش ــر رانن ــًال اگ ــص مث ــه تخص ــارج از حیط ــاى خ کاره

ــتند. ــگ را داش ــه جن ــش آچارفرانس ــت نق ــوان گف ــد و مى ت مى دادن
بر اساس خاطره اى از محمد سعیدى، تکنسین پیشکسوت اورژانس شیراز

روز پر کشیدن فرشته نجات
یکــى از روزهــاى ســال 1364 بــود؛ شــهرهاى اســتان کرمانشــاه زیــر بمباران هــاى پیاپــى رژیــم 
ــى  ــهر پناهگاه ــیرین ش ــارك ش ــد. در پ ــاك و دود مى ش ــر از گردوخ ــد و پ ــراق مى لرزی ــى ع بعث
ســاخته شــده بــود و مــردم بــا شــنیدن آژیــر خطــر بــه آنجــا پنــاه مى بردنــد. ظهــر بــود کــه دوبــاره 
ــاد  ــاى فری ــر صداه ــى، شــهر زی ــم زدن ــه ه ــد؛ در چشــم ب ــدا ش ــى پی ــاى عراق ســروکله جنگنده ه
مــردم و دودهــاى ســیاه محــو شــد؛ یــک بمــب درســت روى پناهــگاه پــارك شــیرین فــرود آمــده 
ــارك  ــر آوار پ ــادى زی ــردم زی ــدند م ــردار ش ــه خب ــت پزشــکى به محــض اینک ــاى فوری ــود؛ نیروه ب
ــوى  ــود؛ ب ــده ب ــا پیچی ــه الى خرابه ه ــه و شــیون الب ــد؛ صــداى گری ــه آنجــا رفتن ــد ب شــهر مانده ان
ــاى  ــد، جنگنده ه ــک آمدن ــه کم ــردم ب ــد؛ م ــاده بودن ــر افت ــا گی ــادى آنج ــردم زی ــد؛ م ــم مى آم مات
ــان  ــل هادی ــت پزشــکى، ســید جلی ــار تکنســین فوری ــن ب ــه شــهر برگشــتند. و ای ــاره ب ــى دوب عراق

هــم زیــر آوار مانــد.
بر اساس خاطره اى از روز شهادت سید جلیل هادیان

١٢صفحه + 4 صفحه ضمیمه تنفس (رایگان)

بــه نــام زنـــــدگــی
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و ماســاژ قلبــى را همچنــان ادامــه داده؛ بعــد از تحویــل بــه بیمارســتان و ادامــه CPR در 
ــوب  ــى خ ــال عموم ــا ح ــد روز ب ــد از چن ــترى و بع ــش ICU بس ــار در بخ ــس، بیم اورژان
ــتان  ــان از بیمارس ــاه ایش ــخ 21 دى م ــًا در تاری ــود و نهایت ــل داده مى ش ــش تحوی ــه بخ ب

مرخــص مى شــوند.
ــکى  ــاى پزش ــین فوریت ه ــماعیل پور، تکنس ــى اس ــت دوم: مرتض روای

ایــالم
ــا دو  ــاالى ســر بیمــار رســاندیم؛ تنه ــان را ب ــت، ســریع خودم به محــض اعــالم مأموری
ــا نیمــه راه آورده  ــا ماشــین شــخصى ت ــه او رســیدیم؛ بیمــار را ب ــا ب ــرد ت ــان ب ــه زم دقیق

بودنــد؛ گفتــه بودنــد بیمــار تشــنج کــرده اســت امــا او هیچ گونــه عالئــم حیاتــى نداشــت و 
مردمک هایــش هــم گشــاده شــده بــود؛ برخــالف تصــور همراهانــش دچــار ایســت قلبــى 
تنفســى شــده بــود. از ماشــین بیرونــش آوردیــم و بــه آمبوالنــس منتقــل کردیــم. عملیــات 
ــار، دو  ــم؛ یک ب ــوك وارد کردی ــه او ش ــتفاده و ب ــوك اس ــتگاه ش ــروع و از دس ــاء را ش احی
بــار و ســه بــار؛ در فاصلــه بیــن شــوك ها هــم ماســاژ قلبــى مى دادیــم؛ خوشــبختانه بعــد 
از شــوك ســوم او برگشــت. تنفســش خیلــى ســطحى بــود امــا همیــن هــم امیدوارکننــده 
بــود؛ بــا مرکــز درمانــى فاصلــه زیــادى نداشــتیم و آمبوالنــس بــه ســمت بیمارســتان بــه 
ــدوار هســتم کــه برگــردد حتــى  ــر بالیــن هــر بیمــارى کــه مــى روم امی ــاد. مــن ب راه افت
اگــر قلبــش 90 درصــد از کارایــى اش را از دســت داده باشــد. همــه تالشــمان را مى کنیــم 
ــا  ــود ب ــوان ب ــم ج ــى ه ــه خیل ــار ک ــى بیم ــه دســت از کار نمى کشــیم. وقت ــه هیچ وج و ب
ــى تــالش  ــود؛ خیل ــرادر خــودم ب ــگار ب ــى خوشــحال شــدم ان شــوك ســوم برگشــت خیل

کــردم تــا برگــردد.
روایت سوم: وحید سهیلى، تکنسین فوریت هاى پزشکى ایالم

ــش  ــل برای ــى پى آر را کام ــات س ــیدیم؛ اقدام ــتان رس ــه بیمارس ــه ب ــه دقیق ــر از س کمت

ــر  ــه ب ــار ک ــر ب ــرد. ه ــدا ک ــه پی ــاء ادام ــات احی ــم و در بیمارســتان هــم عملی انجــام دادی
ــچ  ــم از انجــام هی ــن ه ــراى همی ــردد؛ ب ــه او برگ ــم ک ــم امیدواری ــارى مى روی ــن بیم بالی
کارى دریــغ نمى کنیــم. بیمــار مــا خیلــى جــوان بــود و ســابقه بیمــارى قلبــى هــم داشــت 
ــه بیمارســتان بى وقفــه عملیــات را  ــا رســیدن ب ــدا کــرد؛ مــا ت امــا خوشــبختانه نجــات پی
ادامــه دادیــم و زمانــى کــه برگشــت خیلــى خوشــحال شــدیم؛ آن جــوان یــک هفتــه بعــد 

از بیمارســتان مرخــص شــد.
روایت چهارم: همراه بیمار، شهریار رویال بیستونى

مــن خواهــرش هســتم؛ زمانــى کــه حالــش بــد شــد اهــواز بــودم و وقتــى بــه او رســیدم 
در بیمارســتان بســترى بــود. بــرادرم مشــکل قلبــى داشــت و ســال 88 یک بــار عمــل بــاز 
قلــب انجــام داده بــود امــا مدت هــا بــود کــه دیگــر مشــکلى نداشــت و داروهایــش را هــم 
ــد  ــش ب ــه حال ــه یک دفع ــوده ک ــازه اش ب ــوى در مغ ــد جل ــرد. مى گوین ــتفاده نمى ک اس
ــه  ــش داده وگرن ــس زود رســیده و نجات ــد. اورژان ــس تمــاس مى گیرن ــا اورژان مى شــود و ب
معلــوم نبــود چــه اتفاقــى برایــش مى افتــاد؛ یــک هفتــه در بیمارســتان ایــالم بســترى بــود 

و حــاال در بیمارســتان قلــب تهــران مى باشــد و قــرار اســت عمــل قلــب انجــام دهــد.
حرف آخر

ــد  ــه را کــه مى خوانیــم گویــى از همــان روزهــاى نخســت صــدر اســالم خداون ــن آی ای
ــْن  ــت: «َو َم ــرده اس ــازل ک ــتانى ن ــاى پیش بیمارس ــراى اورژانس ه ــط ب ــط و فق آن را فق
أَْحَیاَهــا َفَکَأنََّمــا أَْحَیــا النَّــاَس َجِمیًعــا»؛ «هـرکـــس نفســى را زنـــده کـنـــد گویــا همه مردم 
را زنــده کــرده اســت». زندگــى آدم هــا آن قــدر مهــم اســت کــه چــه یــک نفــر را نجــات 
بدهــى چــه تمــام مــردم را. بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت کــه اورژانــس پیش بیمارســتانى 
بــه معنــى واقعــى کلمــه خــط مقــدم درمــان اســت؛ شــاید تکنســین ها در طــول روزهــاى 
کارى شــان آن قــدر عملیات هــاى ســنگین و شــیفت هاى طوالنــى رفتــه باشــند کــه دیگــر 
فرصتــى بــراى فکــر کــردن بــه ایــن آیــه و محتــواى آن نداشــته باشــند امــا بــد نیســت 
گاهــى بعضــى از ایــن عملیات هــا مــرور شــود؛ بــا تمــام لحظه هــاى ســنگین و سختشــان 
هــم بــراى خــود تکنســین ها هــم بــراى مســئوالن رده بــاال؛ چــرا کــه بــراى هرکدامشــان 

اثــرى خــاص و ویــژه دارد.

خاطرات اورژانسی ھا

ماجراهاى على و 115

بازى هاى خطر ناك

مــن بــر بالیــن هــر بیــ�ری کــه مــی روم امیــدوار 

هســتم کــه برگــردد حتــی اگــر قلبــش ٩٠ درصــد از کارایــی اش 

را از دســت داده باشــد. همــه تالشــ�ن را می کنیــم و بــه 

ــی  ــ�ر کــه خیل ــی بی هیچ وجــه دســت از کار �ی کشــیم. وقت

ــی خوشــحال  ــا شــوک ســوم برگشــت خیل ــود ب هــم جــوان ب

شــدم انــگار بــرادر خــودم بــود؛ خیلــی تــالش کــردم تــا برگــردد.




