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 1400ماه  تیر 05*    13 سال اول *  شماره

 
 وریکشـ

 

 اورژانس قزوینافتتاح پروژه های عمرانی آیین 
خردادماه( آئين افتتاح پايگاه هاى فوريت  ٢٥روز سه شنبه) ◄

هاى پزشكى قزوين در محل استاندارى قزوين، به صورت 

ويدئو كنفرانس و با حضور رئيس سازمان اورژانس كشور، 

استاندار و رئيس دانشگاه علوم پزشكى قزوين و مسئولين 

 برگزار شد.استانى 

در اين مراسم ساختمان ستاد مركز مديريت حوادث و فوريت 

هاى پزشكى استان قزوين، پايگاه جاده اى قره باغ در روستاى 

قره باغ، پايگاه جاده اى سيردان در بخش طارم سفلى، پايگاه 

تاكستان در  ٢شهرى ترمينال قزوين و پايگاه شهرى شماره 

 یها گاهيپا دتعدا لهيوسنيدستور افتتاح قرار گرفت و بد

 ارتقاء خواهد يافت. گاهيپا ٤٦اورژانس قزوين به 

دهه  کياورژانس كشور با تبر سيرئ ونديكول نيرحسيپ یآقا داريد داريدر د ینيعابد ميعبدالكر اهللتيآ

 تيوال تيداشتند، اهم رانيكه به ا ی)ع( با مهاجرتیكرامت اظهار كرد: حضرت معصومه)س( و احمدبن موس

 .ميشتر قدر بدانيب ديبایرا م اميا نيو امامت را كه اساس اسالم است به ما نشان دادند و ا

كرد: مسئوالن حوزه بهداشت و درمان در  حياز خدمات اورژانس و كادر بهداشت و درمان تصر ريبا تقد یو

 یپا یماريب نيدر بحث بهداشت و درمان و مقابله با ا تيداشتند و با جد یاكرونا خدمات ارزنده یماريب اميا

 .ميكنیم یكار بودند كه از آنها قدردان

 انيب م،يخدمات كادر درمان و اورژانس كشور را ثبت و ضبط كن وارینيآو نكهيبر ا ديبا تأك نيامام جمعه قزو

به همراه  یارياقدام بركات بس نيدفاع مقدس را مستند كرد و ا ینيآو ديكرد: الزم است همان گونه كه شه

 ها نيبماند چرا كه ا یباق خيخدمات كادر بهداشت و درمان و اورژانس مستند شود تا در تار زيداشت، امروز ن

 كشور است. یو انسان یمعنو یهاهيسرما

 

 

                   با  نیاورژانس در استان قزو گاهیافتتاح چند پا یدر سفر خود برا وندیدکتر کول ◄

 .کرد داریدقزوین جمعه در استان و امام هیفقیول ندهینما ینیعابد می عبدالکراهلل تیآ

 

 يكروزه رئيس سازمان اورژانس كشور به استان قزوين برگزار شد؛ در سفر

اقدامات اثرگذار اورژانس  گريگفت: از ددكتر كوليوند

و سالمت در سطح مدارس و  یمنيآموزش نكات مرتبط با ا

حوادث در چهار شنبه  یدرصد ٦٥مساجد بود كه به كاهش 

 ٦٥با اقدامات مؤثر اورژانس  گريد یآخر سال منجر شد از سو

و سالمت  مارستانيدرصد از مشكالت حمل مادران باردار به ب

 شد. فآنها برطر

در  ونديمورد پ ۱٤ یدر سال جار نكهيبا اشاره به ا ونديكول

و  یا: اقدامات خوب جادهافزوداست زمان انجام شده نيكمتر

مهم  یهاتيفعال گريحضور به موقع در صحنه حوادث از د

راستا انتقال  نيدر ا گريد یها بود و از سوسال نياورژانس در ا

 امكانات انجام شد. نيترزمان و به نيبا كمتر يیموارد اهدا

ساعته آماده ارائه  ٢٤بصورت  یپزشك یها تيمجهز  و پرسنل فور ژهيو زاتيها به آمبوالنس و تجه گاهيپا نيا

 .باشند یخدمات به هموطنان م

در  شياز پ شيو اورژانس اين استان ب افتهي شيقزوين افزا ۱۱٥اورژانس  یكيها توان لجست گاهيپا ناي افتتاح با

 آماده خواهد بود. مارانيو ب نيبه مصدوم یجهت خدمت رسان

كه در سالن اجتماعات  نياستان قزو یپزشك یهاتيفور یهاگاهيافتتاح پا نيدر آئ ونديكول نيحس ريدكتر پ

 ٥٤اورژانس كشور در سال  یبرگزار شد اظهار كرد: به طور كل نيقزو یبحران استاندار تيريمد )ع(باقرالعلوم

 طيشرا یكشور در جهان در راستا نيارمسقف فرودگاه مهرآباد افتتاح شد و كشور ما چه بيتخر ليذ

 .كرد دايدر كشور پرورش پ گاهيپا ۷۰بود كه با  یاورژانس

به  ۹٥موجود اورژانس كشور در سال  یهابيسازمان اورژانس كشور اذعان كرد: با توجه به فراز و نش سيرئ

 كشورها عمل كند. ريو تازه به خود گرفت و توانست همتراز با سا یاتيشد و شكل عمل ليسازمان تبد کي

سال به  ٥دستگاه بود كه بعد از گذشت  ٤۰۰هزار و  ٢كل كشور  یهاتعداد آمبوالنس ۹٥گفت: در سال  یو

ما در گذشته سه بالگرد فعال بود و  یتعداد بالگردها گريد یاز سو است،افتهيدستگاه ارتقا  ۷۰۰هزار و  ٥

 .هستند تيبالگرد فعال در حال فعال ٤۸اكنون هم

 یو كادر پرواز اقدامات ارزشمند یاتيعمل طهياورژانس در ح نكهيبا اشاره به ا رئيس سازمان اورژانس كشور

هزار و  ٥هزار نفر بود كه به  ۳اورژانس  یبرا ینفرات استخدام زانيم ۹٥انجام داده است ابراز كرد: در سال 

سالمت مردم جامعه است و  فظح یمتعهد برا یروهاين ازمندياورژانس ن نكهيو با توجه به ا افتينفر ارتقا  ۳۰۰

 .شوندینفر به كادر اورژانس اضافه م ٥۰۰داران سالمت هستند ساالنه هزار و كادر اورژانس جبهه

 تيرفت و آمد عنوان داد: با حما یهانهيكاهش هز یبرا نيبا اشاره به اهدا موتور آمبوالنس به استان قزو وی

 یداخل داتيتول یدر راستا یاتصادفات جاده یموارد ضرور یما به اتوبوس آمبوالنس برا ازيدولت و مجلس ن

دستگاه اتوبوس آمبوالنس مشابه  ٦٤ ديخودرو باعث تول رانيبرطرف شد و حضور كارشناسان ما در شركت ا

خواهد  افتيرخود د ازيبنا به ن گرياتوبوس آمبوالنس د ۱۰۰ یمناسب شد كه به زود متيو با ق ینمونه خارج

 .محفوظ است نيكرد كه سهم استان قزو

و مسائل  یجامع آمار یبانک اطالعات یكه دارا ميهست یاشرفتهينرم افزار پ یاكنون ما داراادامه داد: هم یو

از مسائل را برطرف كند چنانكه در زمان بروز  یاريبس تواندیم یمرتبط با سالمت مردم است و در موارد بحران

 ريواگ یماريسبب عدم بروز ب گرينجات داده و در موارد د لياز افراد را از محاصره س یاريتوانست بس ليس

 .شد ليدار پس از س

 یهزار مورد سكته مغز ٢۳به موقع به  یارائه خدمات درمان نكهيا انيسازمان اورژانس كل كشور با ب سيرئ

 یاتيح طيكه شرا یو مغز یقلب یهاسكته تيانجام گرفته است مطرح كرد: با توجه به حساس و حاد بودن وضع

كه در موتور آمبوالنس وجود دارد  یدستگاه نوار قلب دياست ما با تول یبه خصوص یهادر گرو ساعت ماريب

 .ميدهیكرده و اقدامات الزم را انجام م یرا بررس ماريب طيدر لحظه شرا

 طيكرونا شرا طياما شرا ميبود یكيزيسال دفاع مقدس ما در حال نبرد با دشمن ف ۸: در زمان ادامه داد یو

 یكرونا ما با مشكالت روسيو وعيشكه در ابتدا  یقابل لمس مواجه كرد، در حال ريبود كه ما را با دشمن غ یخاص

و توانست  ديزمان كمتر از دوماه خوش درخشدر مدت نياستان قزو ميمواجه بود یكمبود اقالم بهداشت رينظ

 ادامه خبر انجام دهد. یراستا اقدامات مؤثر نيدر ا

 دیرا مستند کناورژانس  وکادر درمان خدمات  وارینیآو
 نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه قزوين:

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2337:2021-06-15-09-24-59&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2337:2021-06-15-09-24-59&catid=10&Itemid=294
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پیام تسلیت رئیس سازمان اورژانس کشور 
س فنوج ـتكنسین اورژاندرپى درگذشت   

 "عبداهلل کدخدا"کولیوند در پیامى درگذشت مرحوم  دکتر◄

فنوج که در حین انجام خدمت دچار حادثه شد  اورژانستکنسین 

 را تسلیت گفت.
  

 ادیــست

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مَِّن وَمِنْهُم نَحْبَهُ قَضَى مَِّن فَمِنْهُم مَا عَاهَدُوا اللَِّهَ عَلَيْهِ صَدَقُوامِِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ 

 تَبْدِيلًا بَدَِّلُوا وَمَا يَنتَظِرُ

انجام  نیح "عبداهلل کدخدا"آقاى  زمانی، خبر درگذشت همکار عزمتأسفانه

 بوده است، موجب اندوه مارانیخدمت که همانا نجات جان انسان ها و درمان ب

 .و تاثر خاطر عمیق اینجانب گردید

 شانیهستند و از دست دادن ا یاورژانس، همچون فرزندان معنو یها نیتکنس

بس ناگوار است. بدون شك، خدمات ارزشمند آن عزیز در اورژانس  یواقعه ا

 .پیش بیمارستانى و دعاى خیر هموطنان توشه اى براى آخرت ایشان خواهد بود

فرشته سفیدپوش را به خانواده آن مرحوم و  نیدرگذشت جانسوز ا نجانبیا

عرض نموده و از خداوند منان علوّ  تیهمه همکارانم در اورژانس کشور تسل

 .بازماندگان مسئلت دارم یبرا لیو صبر جم شانیا یدرجات برا

 

 دکتر پیرحسین کولیوند

 رئیس سازمان اورژانس کشور

 متن پیام به شرح زیر است:

 ژه،یو اتیعملهای اورژانس در قالب گروه  یها نیکرونا، تکنس یریدر دوران همه گ: گفتدر مورد جزئیات این خبر  وندیکولپیرحسین دکتر 

 .ارائه دادند ییکرونا مارانیرا به ب یپشت سر گذاشته و خدمات ارزنده ا تیرا با موفق تیاز هزار مامور شیب

هستند، اظهار کرد:  ییکرونا مارانیگروه در مواجهه با ب نیاورژانس اول یها نیتکنس نکهیسازمان اورژانس کشور در ادامه با اشاره به ا سیرئ

به  زینفر ن 13و  ماریب یراه به سخت نیاز همکارانمان در ا یادیو تعداد ز دندیها به عنوان خط شکن در جبهه سالمت خوش درخش نیتکنس نیا

 .شدندشهادت نائل  عیرف رجهد

 ادامه خبر از تالش بزرگ خانواده اورژانس انجام خواهد شد. یکوچک یقدردان سیتند نیگفت: با ساخت ا وندیکول دکتر

  کشور سازمان اورژانس سیتندو ساخت  یطراح
اورژانس كشور  یها نياز تكنس یقدردارن یسازمان خبر داد و گفت: برا نيا سيساخت تندطراحی و سازمان اورژانس كشور از  سيرئ ◄

 مناسب نصب خواهد شد. یساخته و در مكان سيتند نيكرونا ا یريهمه گ وعيدر زمان ش ژهيبه و

 :خبر دادرئيس سازمان اورژانس كشور 

 س کشـورسازمان اورژان سیرئ یقدردان

 حماسـه حضور از

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 یبزرگ یروزیخود پ نیبا حضور پرشور و افتخار آفر گریبار د رانیا زیعز مردم

 .نظام و کشورهستند بانیرا رقم زدند و نشان دادند که پشت

دشمنان را کمرنگ و فصل  یهاحضور مردم در انتخابات توطئه حماسه

 .رقم خواهد زد  رانیا یرا برا یاز سرفراز یدیجد

 یروزیپ نیکشورم، ا فیاز شور و شعور ملت شر یضمن قدردان نجانبیا

 .مینما یم عرض تیو تهن كیزتبریبزرگ را به مردم عز

به ملت  کیضمن تبر یامیسازمان اورژانس کشور در پ سیرئ◄

 کرد. یاز حضور پرشور آنها قدردان رانیا

 متن پیام به شرح زیر است:

 برگزار شد 99 سال اتیستارگان ح آیین تقدیر از
 شود. یبرگزار م كوليوند رئيسپيرحسين دكتر با حضور  سازمان اورژانس كشور ۹۹سال  اتيستارگان ح دگانياز برگز تقديرمراسم  ◄

كه  ۹۹سال  اتيستارگان ح دگانياز برگز یدر مراسم قدردان كوليوندپيرحسين دكتر  ؛سازمان اورژانس کشور یگزارش مرکز اطالع رسانبه 

 كرد. ديكاركنان اورژانس تاك یها یمهارت و توانمند شيبر افزا ،برگزار شددر محل سازمان اورژانس تيرماه سال جاری  ٢روز چهارشنبه 

به  دیماند و با یارج نم یب دیگفت : هر چه به مردم خدمت کن 99در مراسم آیین تقدیر از ستارگان حیات سال  اورژانس کشوررئیس سازمان 

 .دیباش یست راضا یقاض نیوجدان خود که بهتر شگاهیکه در پ دیکار کن ینحو

مصدوم  ریکار درگ یاست افزود: کارکنان اورژانس از همان ابتدا تا انتها بسیار خوبیها کارنامه  سال نیکارنامه اورژانس در ا نکهیا انیبا ب یو

 .ستین یخداوند قابل ارزش گذار شگاهیاست اما در پ یویهر چند دن ریتقد نیدارد و ا یقدردان یهستند که جا ماریو ب

اورژانس  یاتیتمام کارکنان عمل انیانتخاب از م نیاست و ا یو پژوهش یعلم یارهایاورژانس کشور بر اساس مع اتیانتخاب ستارگان ح ندیفرآ

 شود. یسراسر کشور انجام م یعلوم پزشک یهادانشگاه

 رجند،یصحرانورد از ب لیاسماع ن،یاز اسفرا یقبادیاحسان ک زد،یاز  یمیکر یمجتب انی، آقا 99 اتیستارگان ح دگانیاز برگز یمراسم قدردان در

 .شدند یاورژانس معرف اتیستارگان ح دگانیاز آبادان به عنوان برگز یعباس موسو دیاز اصفهان و س یاکبر شهباز

            طیواجد شرا یمرکز تهیکم یها یابیشاغل هستند بر اساس ارز اتیاورژانس در واحد عمل یها نیکه از تکنس اتیستاره ح دگانیبرگز

 . شناخته شدند

 ادامه خبر شناس اورژانس برگزار شود. فهیاز کارشناسان و ظ یو قدردان قیتشو یمراسم هر فصل برا نیا گفتنی است؛ مقرر گردید

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2315:2021-06-09-10-55-20&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2315:2021-06-09-10-55-20&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2367:99&catid=10&Itemid=294
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برداشتم.  وی. رفتم گوشتیبدو مامور یاتاق صدام کرد مهد رونیهمکارم از ب هویشب بود.  خرآکردم،یداشتم چکار م ستین ادمیاصال  ◄

  .... آدرسونیبا کام یباز کردم: تصادف. برخورد سوار تویمامور لیفا

دوست ندارم بعد از اعالم  وقت چیکه ه یغامیهمون پ ،  10 33بلند شد:  یگوش غامیپ یحرکت ثبت کردم که پشت بندش صدا زمان

 .واسمون فرستاده شه یتصادف خصوصاً ت،یمامور

 ...میسرعت حرکت کرده ب هستن، نه، چندتاشون بدحال ایکردن  ریها گ معلوم نبود، چندتا مصدوم، مصدوم یچیه

کرد  دیرو فرستاده. تاک یتش نشانآو هالل احمر و  ینه، و هم بگه آمبوالنس کمک ایبدون آدرس مفهومه  ،راه مرکز تماس گرفت تو

 .دیبود اعالم کن ازیمبوالنس نآبازم  و دیانجام بد اژیبچه ها تر

 ...یباش یکمک رویراه نه چشم ب ،یکن یدگیها رس سر صحنه، به مصدوم رسهیکه م یباش ییروین نیقرار اول یعنی اژیتر کد

کرده،  رینفر پشت فرمون با سرو صورت غرق خون که مشخص بود گ كیو نگاه انداختم،  که تصادف کرده بود ینیداخل ماش دمیرس تا

 یظاهرا مشکل   .رهیداره راه م ناهاشینفر بوده که حالش خوبه، ا كیگفتن  نایبوده که اطراف نیهم داخل ماش یا گهیکس د دمیبلند پرس

 ... ستین شیزیچ یسرم،ول گفت ده؟ید بیسآتو کجات  دمیازش پرس ،نداشت

ان باز، خورد بودن استخو یفعال، سه تا شکستگ یانیشر یزی. خونرشدیبدتر نم نیکردم، از یبررس قیو دق کرده بود ریکه گ یمصدوم 

. یکه الزمه رو انجام بد ییهن پاره ها کاراآ نیهمونجا ب یشیمواقع مجبور م نطوریا ان،کردن پشت فرم ریصورت و بدتر از همه، گ یها

با دست  یحت کردمی پانسمان م شویزیواسش کار انجام بدم. تا خونر دادیآشفته بود، اجازه نم یلیداشت خ که یطشرای به خاطر مصدوم

 یکمک یروهایمصدوم هرطور که بود انجام دادم، ن یکارها هیزمان از دست ندم بق برای اینکهدور.  نداختیم کندیشکسته پانسمان م

زودتر  کردمیکنه، خدا خدا م یدگیتصادف رس گهیخواستم به مصدوم د یآمبوالنس کمک یاز همکارا یکی از دن،یاز راه رس یکی یکی

 نجاتش بدهند.همکارامون بتونن از پشت فرمون 

 میخواست، میالزم انجام داد یکارا هیمبوالنس. بقآداخل  مشیرو النگو برد مشیتا مصدوم آزاد شد، گذاشت دیساعت طول کش كی حدود

واسه کمك،تا  ادیهالل احمر بگو همراهمون ب یاز بچه ها یکیبه  یحرکت کن نکهیبه همکارم گفتم قبل ا ،مارستانیسمت به ب میفتیراه ب

بهش  ام،یو گفت من باهاتون م مبوالنس سوار شدآهالل احمر عقب  یاز بچه ها یکیالزم شد. حواسم به مصدوم بود که  دیشا مارستانیب

 ...نیبش نیکاب یگفتم وسط صندل

 ...میراه افتادی. کمکم کن یکمربندت باز کن گمیبهش گفتم اگه الزم شد بهت م و نشست کمربندشو واسش بستم یوقت

 ثابت بود، طشیشرا باًیبود. تقر ضیمر تیو وضع توریائم به ماناز همون اول به همکارم گفته بودم با حداکثر سرعت بره، تو راه حواسم د

  اشت.ند یخوب یآگه شیهرچند عالئمش پ

 ..بسته شده. شییمد سراغش، متوجه شدم راه هواآ یدیشد یآشفتگ هویکه  میرفته بود بایتقر راه نصف

رو دوباره  یروِیو تا ا برداشتم ژنیتحمل نکرده بود، گذاشته بودمش دم دست. ماسك اکس یگذاشته بودم، ول یروِیقبل حرکت واسش ا 

. همونطور زهی.دستم جلو صورتم گرفته بودم تا رو صورتم خون نررونید بیخون از دهنش پاش یو کل کرد یدیگذاشتم مصدوم سرفه شد

ه که توو اون لحظه ب یزیتنها چ .33و گفتم محمود جان  ه کردمنگا نهیکه دستم جلو صورتم بود به همکارم که پشت فرمون بود توو آ

 ...بود نیانجام بشه هم دیفکرم رس

داشتم کار  یبودم،چه شکل یاون لحظه چه شکل دونمیحفظ کنه. نم شوییتر شده که نتونسته راه هوا مصدوم حاد تیبود وضع معلوم

حرکت مواجه  نیمبوالنس حآ ،عقبیبار اولش بود با اونطور صحنه ا یول دونستیرو م 33 یمعن احمر . فکر کنم همکار هاللکردمیم

مصدوم هم که  کی نین همانجات ج برایتو و همکارت جمله نشون داد:  نیا لو به شک بود دهیکه د یزیتمام چ .شدی م

 میروید به بهشت... شده

دائم  طشیخاطر شراه ب بودم سر مصدوم، دهیرس یاز وقت نکهیجمله رو ازش بشنوم. با ا هی نیکه هم بردمشیبا خودمون م دیدارم با حتم

کردم  دایپ نانیاطم ییطورایبره و آروم شم.  نیاز ب میجمله باعث شد نگران نیا دنیچرا شن دونمینم م،یبودم که از دستش بد نینگران ا

 ...هم شد یو خداروشکر موندن بمونه جهینت یانگار قرار نبود زحمتامون ب ه،یمصدوممون موندن

زنده موندن مصدوممون شدو  یکی یو سهمم از تمام اون سخت سال رفتم چند نیبود که تو ا یتیمورأم نیگفت سخت تر شهیت مأجر به

 ..  اون جمله. دنیهم شن یکی

 "رجبی مهدی"روایت شنیدنی 

 مشهد از یک مأموریت سخت 115تکنسین اورژانس  

 

نجات تو و همکارت برای 

 دوم ـیک مصجان همين 

 هم که شده... 

ورژانس اسازمان يل و تسريع در ارايه خدمات توسط به منظور تسه
 یحوزه ها موجود یاز ظرفيت و سرويس ها یگيركشور و بهره

 ؛(یكشور)هواي ی( و فضای)زمين یفرودگاه
ها شرکت فرودگاهدو جانبه میان  یانامهفاهمت

سازمان اورژانس و  ایران یهوای یناوبر و
 امضا شدکشور

 یسازمان اورژانس کشور، تفاهم نامه همکار رسانی اطالع مرکز گزارش به  ◄

 روز بسته شد. ییمایسازمان اورژانس کشور و سازمان هواپ نیب

 نکهیا انیتفاهم نامه با ب نیا یسازمان اورژانس کشور در مراسم امضا سیرئ

است گفت:  دهیفروند رس 48به  95فروند در سال  7اورژانس از  یبالگردها

 یم ینقاط کشور خدمت رسان نیزمان به دورتر نیدر کمتر ییاورژانس هوا

را  یاریتاکنون توانسته است جان بس ماریدر هر ب ییزمان طال تیکند که با رعا

 . نجات دهد

مانند لرستان،  ییدشوار استان ها یدر جاده ها نکهیبا اشاره به ا وندیکول دکتر

توانند تردد کنند افزود: به کمك  یاحمد آمبوالنس ها نم ریو بو هیلویکهک

مناطق  نیمادران باردار و نوزادانشان در ا ریاورژانس آمار مرگ و م یبالگردها

 .داشته است یریکاهش چشمگ

 یبالگردها قیمصدوم از طر 2600از  شیگفت: در زلزله کرمانشاه ب یو

 .زمان جابجا شدند نیاورژانس در کمتر

درصد  99از  شیکرد : در حال حاضر ب دیسازمان اورژانس کشور تاک سیرئ

 یخشب نیب یشود و همکار یانجام م ییبا اورژانس هوا یوندیپ یانتقال اعضا

استان به استان  كیمشکل از  نیبدون کمتر ییجابجا نیموجب شده است که ا

 .ردیصورت گ گرید

خود همه مناطق کشور را  یدر فاز اول با بالگردها ییافزود: اورژانس هوا یو

 مارستانیاورژانس و ب یمایهواپ یدهد و در فاز دوم با راه انداز یپوشش م

 .ابدی یخدمات گسترش م ییهوا

با در این مراسم  زیکشور ن ییهوا یعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبر ریمد

سازمان اورژانس کشور گفت:  یشبانه روز یاز خدمات و تالش ها یقدردان

خود را در  یساخت ها ریبهتر همه ز یخدمت رسان یبرا یکشور ییمایهواپ

 .سازمان اورژانس کشور قرار خواهد داد اریاخت

شعار  نیو کشور ما هم به ا یشعار هوانورد یمنیکه ا نیبا اشاره به ا یمکر ریام

خدمات  زیشود که ما ن یرو موجب م شیتفاهم نامه پ نیاست افزود: ا بندیپا

 .میرا به همه هم وطنانمان ارائه کن یمنیا

و اقدامات در  هایریگیپ ینامه ضمن تعهد دو طرف در انجام برختفاهم نیدر ا

 ،یفرودگاه نفعانیتمام ذ یمنیا نیتام یدر راستا یذات یهاتیمامور یاجرا

ها از خدمات شرکت فرودگاه یو حفظ سالمت آحاد مردم که به نوع یهوانورد

 یاورژانس کشور برا انمقرر شده که سازم کنند،یو سازمان اورژانس استفاده م

 نیدر حال احداث ا یهاهگایتمام پروازها پس از آماده شدن پا یمنیحفظ ا

مذکور منتقل و از خدمات  یهاگاهیاورژانس به پا یان، بالگردهاسازم

اورژانس در  یرهایفرودگاه برخوردار باشند و با استمرار استقرار ن یهوانورد

 خدمات کنند. هیراموردنظر ا یهافرودگاه یهانالیترم

 ینالیبند با موضوع استقرار اورژانس در حوزه ترم 47تفاهمنامه در پنج ماده و  نیا

 یو مبادله شده و برا میهدف تنظ یهادر فرودگاه یخدمات هوانورد افتیو در

کل معاونت  یهاوابسته توسط اداره یهاتفاهمنامه دستورالعمل نیحسن انجام ا

 نیب یهاهدف )فرودگاه یهافرودگاه زیشرکت و ن یو فرودگاه یهوانورد

 یهااز فرودگاه یدو در صورت لزوم و درخواست در تعدا ییو مرز هوا یالملل

 هیو ته ی( در اسرع وقت بازنگرزیمناطق حادثه خ ازیبا توجه به اعالم ن یداخل

 ادامه خبر .شودیم

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2345:2021-06-16-08-26-17&catid=83&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2345:2021-06-16-08-26-17&catid=83&Itemid=294
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سازمان  سیبا رئ داریدر د هیریداورژانس تربت ح سرئی◄

 استان خبر داد. نیدر ا گاهیپا 4اورژانس کشور از ساخت 

 

 یاجتماعـ
 

فنـوج  115آمبوالنس اورژانس 
ذشت ـدرگدچار حـادثه شد / 

 حین خدمتس ن اورژانـتكنسی

اورژانس  نیعبداهلل کدخدا تکنس، آقای خردادماه 28روز جمعه  ◄

انجام خدمت دچار  نیو بلوچستان در ح ستانیفنوج دراستان س 115

 .حادثه شده و جان خود را از دست داد

 نیآن آمبوالنس ح انیرخ داد و در جر15:25حادثه حدود ساعت  نیا

دچار حادثه شد. متأسفانه در  رانشهریدر محور فنوج ا تیانجام مأمور

اورژانس  یهانیاز تکنس یکی، 115آمبوالنس اورژانس  یواژگون یپ

شدت جراحات در محل تصادف جان  لیبه دل "عبداهلل کدخدا" یآقا

 داد. ستخود را از د

 مصدوم شدند.  زین گریحادثه سه نفر د نیا یدر پ

تصادف به همراه دو  نیا دهیحادثه د نیتکنس گرید انیریم یمرتض

 یاورژانس به مرکز درمان یهانیتکنس یبا اقدامات درمان گریمصدوم د

 ادامه خبر ها مساعد است.آن یو حال عموم افتهیانتقال 

اورژانس پیش  گاهیپا 4افزودن 
 تربت حیدریهبه  بیمارستانی

روز مرکز اورژانس تهران گفت: صبح  سیرئ انیصابر مانیدکتر پ◄

 یاصل ریاز مس دیپرا یدستگاه خودرو كیانحراف  خردادماه،  29 )شنبه(

 .گذاشت یمجروح برجا 7بزرگراه  لیو برخورد با گاردر

گزارش پنج دستگاه آمبوالنس به محل  نی: بالفاصله با اعالم اوی افزود

نفر  7حادثه  نیمتاسفانه در او  اعزام شدند یرستگار دیحادثه در اتوبان شه

اورژانس تهران  یها نیتوسط تکنس هیمصدوم شدند که بعد از اقدامات اول

 ادامه خبر .افتندیو بعثت انتقال  ریهفت ت یشهدا یها مارستانیبه ب

اورژانس  سیرئ ؛سازمان اورژانس کشور یبه گزارش مرکز اطالع رسان

زائران مشهد  یاصل یاز راه ها یکی هیدریگفت: تربت ح هیدریتربت ح

و  زیتجه هیدریاورژانس تربت ح یاز دغدغه ها یکیرو  نیاست و از ا

 .اورژانس منطقه است یخدمت رسان یها گاهیپا یبه روز رسان

منظوره است و  2ساخته شده است که  یگاهی: پاادامه داد یریام دکتر

 نیدر ا ییو هوا ینیزم یاست. امکان امداد رسان یآماده بهره بردار

 .در نظر گرفته شده است گاهیپا

در حال ساخت است  ینریهم که توسط خ گرید گاهیپا 2افزود:  یو

هم در حال اضافه شدن به  یجاده ا گاهیپا كیداشته و  یخوب شرفتیپ

 . است هیدریقه تربت حمنط یها گاهیپا

استان  نیبه ا گرید گاهیپا 7 نکهیا انیبا ب هیدریاورژانس تربت ح سیرئ

 ازیدر حال ساخت ن یها گاهیپا زیتجه یافزوده خواهد شد، گفت: برا

 . میو امکانات دار زاتیبه تجه

سازمان اورژانس  گفت: نیز در این جلسه سازمان اورژانس کشور سیرئ

 نیموفق در ب یسازمان خدمات كیبه عنوان  ریاخ یکشور در سال ها

 .دهد یخود ادامه م ریمردم و مسئوالن شناخته شده است و پر توان به مس

همکاران خود در تربت  یاز تالش ها یضمن قدردان وندیکول دکتر

 گاهیپا نیا اریدر اخت و شده یداریآمبوالنس خر یافزود: تعداد هیدریح

 .خواهد گرفتها قرار 

تربت  گاهیآمبوالنس در پا 32و  گاهیپا 16در حال حاضر  ؛است یگفتن

 ادامه خبر. مستقر است هیریدح

 پاسخگویی به 
 وهزار  ازدهی

در تماس  ۷۸۷
 ماه  بهشتیارد

از  نیشابور یپزشک یها تیحوادث و فور تیریمرکز مد سیرئ ◄

تماس توسط کارشناسان مرکز  787هزار و  ازدهیبه  ییوگپاسخ

 .خبر داد ماه بهشتیدر ارداین مرکز  115ارتباطات اورژانس 

گفت: کارشناسان مرکز ارتباطات اورژانس در  كیافشار ن یمصطف

  .ارائه نموده اند ینفر مشاوره تلفن 647ماه به هزار و  بهشتیارد

تماس مزاحمت با شماره  1037ماه متاسفانه  نیادامه داد: در ا او

 شیدرصد افزا 11اورژانس برقرار شده است که نسبت به سال گذشته 

 .داشته است

 یها ییبه راهنما 115افزود: هنگام تماس با اورژانس  كیافشارن

 یمواقع م شتریدر ب رایز دیکارشناسان مرکز ارتباطات با دقت توجه کن

 یکه به شما آموزش داده م یا هیاول یهابا اقدامات و کمك  دیتوان

 .دیمصدوم خود را نجات ده ایو  ماریشود جان ب

شد که مرکز  ادآوری شابورین یمارستانیب شیاورژانس پ سیرئ

نرم افزار ها و  نیتر دیمجهز به جد شابورین115ارتباطات اورژانس 

 ابیباشد که از لحظه اعزام، توسط مکان  یم یارتباطات زاتیتجه

شوند  یآمبوالنس کنترل م یحرکت، سرعت، توقف ها ریمس ینترنتیا

اعزام آمبوالنس  یو زمان ها یافتیدر یتماس ها یتمام نیهمچن

 شود. یم یگانیثبت و با وتریتوسط کامپ

 

شهید حسنى آئین افتتاح پایگاه 
 زار شدـك برگـشهرستان آبی

 یکروزه رئیس سازمان اورژانس کشور به استان قزوین؛در سفر 

               و در ادامه سفر یکروزه خردادماه سال جاری  25سه شنبه روز  ◄

کولیوند به استان قزوین، در مراسمى با حضور دکتر پیرحسین دکتر 

سازمان حج و زیارت، دکتر جمالى پور استاندار، دکتر رشیدیان رئیس 

نامدار رئیس دانشگاه علوم پزشکى قزوین و مسئولین استانى، ساختمان 

شهید واالمقام مهدى "جدید دومین پایگاه شهرستان آبیك که به نام 

 .نامگذارى شده است، افتتاح شد "حسنى

پایگاه فعال شهرى و جاده  دو با اکنون هم شهرستان این است؛ گفتنى

 اى به صورت شبانه روزى به هموطنان خدمات رسانى مى کند.

 ی تهران        رستگارحادثه بزرگراه 

 تـال داشـدوم به دنبـمص ۷

         خراسان استان رب ـانتخاب غ
رح ـط یاجرا لوتیعنوان پاه ب
 کنترل سرعت تیریمد یالمللنیب

 رئیس اورژانس سبزوار خبر داد؛

ه سبزوار ب :گفت اورژانس سبزوار سیرئ یدکتر غالمعباس کاف ◄

از  ،یپر مخاطره در تصادفات جاده ا یها از شهرستان یکیعنوان 

               ( طرح یشی)نمونه آزما لوتیوزارت بهداشت بعنوان پا یسو

 یکی، انتخاب شد. سرعت  (GAP) کنترل سرع تیریمد یالملل نیب

علت  نیبه هم ،تصادفات است یریاز عوامل مهم و موثر در شکل گ

 یسازمان بهداشت جهان دیمورد تاک ازاز عوامل خطرس یکیبعنوان 

گذار،  ریمتفاوت و تاث ریرو، ضرورت دارد با اتخاذ تداب نیاز ا .است

 کردیو رو وهیحوادث و کنترل تصادفات، ش تیریدر روند مد

سرعت را در دستور کار  تیریاتخاذ گردد. امروز راهبرد مد یدیجد

در کشور  منیا ستمیس كی میبتوان قیطر نیتا از ا میخود قرار داده ا

طرح توسط سازمان  لوتیعنوان پاه ب رانیکشور ا .میرا آغاز کن

 تیریطرح مد شتازیانتخاب شده و پ ترانهیدر شرق مد یبهداشت جهان

 لومتریک 600محور و  6استان و  3برنامه،  نیا یسرعت است. در اجرا

 .انتخاب شده اند لوتیکشور، بعنوان پا یاصل یانیشر یاز راهها

از مناطق پر مخاطره کشور،  یکیعنوان ه ب زیسبزوار در غرب خراسان ن

 تیریطرح مد یطرح انتخاب شده است. اجرا نیا لوتیپا بعنوان

و تعامل سازنده با  تیو موفق وستهیپ تیریاعمال مد ازمندیسرعت ن

 .باشد یادارات مشمول در طرح م ریسا

 

 6 تیسبزوار با توجه به جمع پزشکی علوم دانشگاه 115 اورژانس��

 یجسمان یآزمون آمادگ یبرگزار

 تیشدگان سه برابر ظرف رفتهیپذ

 المیاستان ا 115س ـاورژان
 نیمأت ،یزی، اداره برنامه ر یمنابع انسان تیریمد یآزمون با همکار نیا ◄

 تیو اداره ترب تحراس ،یبازرس ،،مرکز اورژانسیانسان یروین عیو توز

 .برگزار شدعلوم پزشکی ایالم دانشگاه  یبدن

، آزمون  یوزارت یطبق دستورالعمل ها تظرفی برابر سه شدگان قبول از

مراحل استخدام  ریسا یجهت اجرا جیبعمل آمده و نتا یجسمان یآمادگ

 .دارت و سازمان سنجش ارسال خواهد شمعاونت توسعه وز ینفرات برا

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2353:2021-06-18-13-55-47&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2353:2021-06-18-13-55-47&catid=10&Itemid=294
https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-7-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-7-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2321:4&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2321:4&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2231:2021-05-12-09-00-52&catid=10&Itemid=294
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 یـاجتماع 5
 

 گرده کوه  اورژانس یعمران پروژه کلنگ زنی نیآئبرگزاری 

 یزد زیدر شهرستان مهر
آغاز  نیآئ،امام رضا)ع(  الدی، همزمان با م 1400ماه  ریسه شنبه اول ت؛ زدیاورژانس استان  یبه گزارش روابط عموم ◄

 . برگزار شد زیاورژانس گرده کوه شهرستان مهر گاهی( ساختمان پای)کلنگ زن یعمران یپروژه 

اورژانس استان و  سیرئ ز،یفرماندار مهر ز،یشهرستان مهرو امام جمعه  هیفق یول ندهی، نمازدیمراسم با حضور استاندار  نیا

 . برگزار شد یو شهرستان یاستان نیاز مسئول یجمع

اعتبار هشت  نیمترمربع ، و تام 5000به مساحت  ینیگرده کوه ، قرار است در زم 115 یمارستانیب شیاورژانس پ ساختمان

 برسد. یبه بهره بردار یمحسن نیعبدالحس دیشه یمحترم سالمت ، خانواده  ریّتوسط خ الیر اردیلیم

 14۰۰درخرداد ماه سال اورژانس بابل  تیمورأم 25۰۰

در خرداد ماه  این مرکزاورژانس بابل در مورد عملکرد  سیرئ یدکتر لعل اورژانس بابل؛ یبه گزارش روابط عموم ◄

 تیمامور 941انجام داده است که  تیمامور 2500خرداد  ماه امسال در مجموع  اورژانس بابل در :کرداظهار   سال جاری

 .است دهبو یجاده ا تیمامور1559و  یآن شهر

 مارستانیمصدوم را به ب ای ماریب 1219انجام داده است  که سازمان اورژانس بابل ییها تیتعداد  مامور نیاز ا :گفت یو

 .بوده است یجاده ا مارستانیبه ب مورد 830و یشهر  مارستانیبه  ب مورد 389که  شهرستان بابل منتقل کردند یها

 تیمورأم یبرا زمان رسیدن بر بالین بیمار :داشت انیب نیزمصدومان  ای ماریب نیزمان حضور بربال نیانگیدر مورد م دکتر لعلی

 .بوده است قهیدق14 یجاده ا یها تیمورأم یو برا قهیدق 8 یشهر  یها

تصادف مورد  161، تیمورأتعداد م نیانجام داده است که از ا یتصادف تیمورمأ 565 اورژانس بابلماه  نیدر ا افرود: یو

 .بوده است یتصادف هم جاده ا 404 و یشهر

بابل در   یمارستانیب شیاورژانس  پ یها تیمورأم كیکه رتبه  یتصادف یها تیمورأبعداز م :ادامه داداورژانس  سیرئ

  است.مورد بوده 57با  تیمسموممورد و  83با  یتنفس یهامورد و  133با   یقلب یها تیمورأ، مجاری بودخرداد ماه سال 

تعداد متاسفانه  نیمد که از اآبه صدا در  115اورژانس  یبار تلفن ها 9023، سال جاریدر خرداد  ماه  دکتر لعلی افزود: 

 .مورد مزاحمت بوده است210

 

            یاقدام به جمع آور یسازمان اورژانس کشور در فراخوان نیریواحد خ ◄

 نموده است. نیریخ  ینقد ریو غ ینقد یکمک ها

 وعداهلل الذین آمنو و عملوا الصالحات لهم مغفره و اجر عظیم

) خداوند به آنها که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند وعده آمرزش و پاداش عظیمی 

 19داده است .( سوره مائده آیه 
 

 برادر و خواهر نیکوکار

 " مهردست در دست هم دهیم به  "

آیا می دانید مردم نیك اندیش و نوع دوست در ایام شروع و اپیدمی کرونا با مشارکت در تهیه 

اقالم و تجهیزات مورد نیاز و کمك های نقدی و غیر نقدی خویش اعم از: تهیه لباس ایزوله ، مواد 

ر و شوینده وضدعفونی کننده ، مشارکت در اهدا و ساخت پایگاههای اورژانس در سراسر کشو

غیره مسیر خدمت همکاران این سازمان را هموارتر کردند و دست در دست هم توانستند در یاری 

رساندن به بیماران ، مصدومان و نیازمندان به کمك اورژانس یاری گر ما باشند و گام های موثری 

 .انددرسرعت بیشتر در خدمات رسانی و رسیدگی بهتر به نیازمندان به خدمات اورژانس برداشته 

هم اکنون نیز نیازمند کمك های خیرخواهانه شما عزیزان جهت هموارشدن مسیر خدمت رسانی به 

نیازمندان هستیم. خواهشمند است جهت ارائه هرگونه کمك تجهیزاتی و ... غیر نقدی با شماره 

 تماس حاصل فرمائید. 02149231885و  02149231782تماس واحد خیرین این سازمان به شماره 

 : های نقدی جهت واریز کمكاورژانس کشور شماره حساب سازمان 

 IR940100004101035541220105:  شماره شبا

 4101035541220105    :شماره حساب

 

 

 

 رئیس اورژانس بابل خبر داد؛

 

ن ـیآیزاری ـبرگ

گاه ـپای زنی کلنگ

 رسازیخ سـاورژان

 رجانـسی

 حوادث دانشکده تیریو مد یمارستانیب شیاورژانس پ یشهر دیجد گاهیپا یکلنگ زن نیآئ ◄

 .برگزار شد رجانیس یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک

امام جمعه،  ینیحس نیاالسالم والمسلمبا حضور حجت 1400 ماهریت 2مراسم روز چهارشنبه  نیا

 ،یشهر نیو مسوول رجانیس یدانشکده علوم پزشک سیئر ی، دکتر محمدژهیفرماندار و ینیبهاالد

 یانتها رمرکز واقع د نیبرگزار و کلنگ ا رجانیس یدانشکده علوم پزشک رانیمد گریو د یانتظام

 گاهیپا نیا ؛است یگفتن.زده شد نیبه زم رجانیس یجنب ساختمان سازمان نظام مهندس دیوح ابانیخ

 یدآبادیز یاسد دیسع یمحترم آقا ریتوسط خ الیر اردیلیم 8 نهیمتر مربع و با هز 120با مساحت  دیجد

 ساخته خواهد شد. رجانیسالمت س نیریمجمع خ یو همکار

و  یمشترک آستان قدس رضو ینامه همكار تفاهم امضای

مشهد یپزشكدانشگاه علوم  
و  یپزشک دانشگاه علومیس یر ینیدکتر بحرو  یآستان قدس رضوقائم مقام  یدکتر رحمتبا حضور  تفاهم نامه نیا ◄

 . دیبه امضا رسمشهد  خدمات بهداشتی درمانی

            موجود جهت ارتقاء یها تیمشترک با استفاده از ظرف یو همکار یی، هم افزایشیتفاهم نامه هم اند نیااهداف  

 ،یعلم یبا انجام پروژه ها یاجرائ یها نهیو انسجام در زم یهماهنگ جادیدر مواجه با مخاطرات متصور و ا ها یتوانمند

 نیو مجاور نیبه زائر یمارستانیب شیپ یپزشک یها تیبه منظور ارائه خدمات فور یو آموزش یمطالعات ،یبانیپشت ،یاتیعمل

 باشد.  یم یو حرم مطهر رضو میدر حر ژهیوه السالم ب هیحضرت ثامن الحجج عل

 خواهد بود. دیقابل تمد نیباشد که با موافقت طرف یتفاهم نامه به مدت دو سال م یمدت اجراگفتنی است؛ 
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 چند رسانه ای 6
 

 ساله از مشهد به تهران 19انتقال قلب جوان 

 قیشده بود، از طر یکه بر اثر تصادف دچار مرگ مغز یساله مشهد 19جوان  كیقلب  ماه سال جاری، و ششم خرداد ستیروز ب ؛سازمان اورژانس کشور یگزارش مرکز اطالع رسان به ◄

 .زده شود وندیساله پ 13دختر  كیبه  ییرجا دیشه مارستانیبه تهران منتقل شد تا در ب ییاورژانس هوا

 اتیاز تهران به سمت مشهد پرواز کردند که با انجام عمل ییانتقال قلب اهدا اتیانجام عمل یمربوطه برا میت ،یانتظام یروین ییمایوزارت بهداشت و هواپ وندیاورژانس کشور، اداره پ یهماهنگ با

 .منتقل شد ییرجا دیشه مارستانیبه ب اورژانس هوایی بالگرد او در تهران ب لیانتقال در فرودگاه تحو میبه ت ییقلب در مشهد، عضو اهدا یجداساز

 .بوداورژانس هوایى  یاریعملیات انتقال قلب با هم نییست و هفتمگفتنی است؛ این عملیات، ب

 جهت مشاهده این گزارش تصویری کلیک کنید

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2348:2021-06-16-09-34-32&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2348:2021-06-16-09-34-32&catid=10&Itemid=294
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