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بود  یطرح موفق یمانیسل دیطرح شه نکهیا انیدر ادامه نشست با ب یو

کرد، گفت: در  یمعرف ایالگو به دن کیشود آن را به عنوان  یکه م

داشتند،  یهمکار ییاجرا یطرح خوشبختانه همه دستگاه ها نیا یاجرا

از  یناش ریمرگ و م یدرصد 1۰طرح کاهش  نیما در ا هیهدف اول

بود که خوشبختانه  یمنجر به بستر انیمبتال دادتع یدرصد 3۰کرونا و 

 .میافتینخست به هدف خود دست  یدر همان روزها

 یماریانتقال ب رهیطرح را به منظور قطع زنج نیا یاجرا وندیدکتر کول

جامعه  جیدانست و ضمن تشکر از بس یو نظارت یتیحما یها میتوسط ت

هالل احمر و وزارت بهداشت، عنوان کرد: در  ج،یسازمان بس ،یپزشک

به کرونا را در منازل خود  انیهمه مبتال یمراقبت یها میطرح ت نیقالب ا

 .و از آنها مراقبت کردند یزجداسا

 

 شود یهزار تست کرونا در کشور انجام م ۸۰تا  ۷۰ بایتقر

هزار  ۸۰تا  ۷۰ بایروزانه تقر نکهیا انیسازمان اورژانس کشور با ب سییر

 1۰است که  نیشود، گفت: هدف ما ا یتست کرونا در کشور انجام م

آنها مثبت شده است  یکه جواب تست اصل یافراد انینفر از اطراف 15تا 

انتقال کاهش  رهیموضوع سبب شده است زنج نیدهند که ا شیهم آزما

 .تطرح موفق به جد ادامه خواهد داش نیا یکنترل شود. اجرا یماریو ب

 صیدرخصوص بودجه تخص ینشست در پاسخ به پرسش انیدر پا یو

اظهار کرد: بودجه فعال در مجلس  1۴۰۰به اورژانس در سال  افتهی

 دوارمیاست که ام لیو تحل هیو تجز یدر حال بررس یاسالم یشورا

 یها تیفعال میشود که ما بتوان نیمجلس منجر به ا ندگانینما میتصم

 ازیرا که مورد ن یو خدمات میرا به روز کن نخود را گسترده تر و ناوگا

که انجام  ییهاینیب شی. تاکنون از پمیهموطنان است را به آنها رائه ده

 میمقدار محقق شود تا بتوان نیهم میدواریو ام میهست یشده راض

 .میبه مردم ارائه ده یو خدمات بهتر میکن لیخود را تکم زاتیتجه

 ادامه خبر...

به صورت سرفصل  ژهیاقدام و 9 نیسالمت آماده کرد. همچن بتمراق

 نیرا ب دیشه 9 ریمس نیخاص در اورژانس انجام شده است که در ا یها

نفر  2۰۰هزار و  ۶و  مینظام کرد میتقد یپزشک یها تیهمکاران فور

و اکنون مشغول  افتهیاز همکارانمان به کرونا مبتال شدند که غالبا بهبود 

 هستند. یخدمت رسان

که  یتوسعه خدمات یبرا یاقدامات خوب نکهیبا اشاره به ا وندیدکتر کول

 حیتصر م،یاست، انجام داده ا یپزشک یهاتیذات آنها از جنس فور

 لمیف ،ییانمایدر قالب جزوات، پو یتخصص یعموم یکرد: آموزش ها

انجام شده است که خوشبختانه در  یآموزش یکمک ها لیوسا ریو سا

موثر  اریهمکاران بس یمردم و مهارت تخصص عاتباالبردن سطح اطال

 .بوده است

 میاورژانس نداشته ا یاز خدمات رسان یتیو نارضا تیشکا

و  تیتا به امروز شکا نکهیا انیسازمان اورژانس کشور با ب سییر

کرد: خدمات  انیب م،یاورژانس نداشته ا یاز خدمات رسان یتینارضا

و پررنگ همکارانمان  شتریکرونا با حضور ب وعیاورژانس در دوران ش

که با ما  یافراد یابیارائه شد. مکان  ییباال تیفیگسترده تر و با ک اریبس

قرار داده شد،  ارمانیکه در اخت یبودند با استفاده از نرم افزار سدر تما

 مثمر ثمر بود. اریبس

 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ دارید ◄

 کرد وندیبا دکتر کول رجانیس

 در راستای توسعه خدمات اورژانس در سیرجان؛

ر محل سازمان اورژانس کشور برگزار شد، روز دوشنبه دجلسه که  نیا

مسائل دانشگاه علوم  نیضمن مطرح نمودن مهمتر یدکتر محمد

 یها تیناوگان مرکز فور زیاز جمله توسعه و تجه رجانیس یپزشک

هاى اورژانس  گاهیتعداد پا شیو افزا یانسان یرویرفع کمبود ن ،یپزشک

توسعه  یاورژانس کشور در راستا انپیش بیمارستانى، از زحمات سازم

 ادامه خبر... .و تشکر کرد ریتقد یپزشک یها تیخدمات فور

 

 

 ینطنز در مجلس شورا ندهینما دارید ◄

 سازمان اورژانس کشور سیبا رئ یاسالم

 ینطنز و بخش قمصر در مجلس شورا ندهینما پور یروزیاهلل فرحمت

سازمان اورژانس کشور درخصوص  سیرئ وندیبا دکتر کول یاسالم

 .و گفتگو کرد داریتوسعه خدمات اورژانس در آن شهرستان، د

( در محل سازمان 99بهمن ماه ۶که صبح امروز دوشنبه) دارید نیا

اورژانس  یاتیاورژانس کشور برگزار شد، موضوع توسعه ناوگان عمل

مورد بحث و تبادل  یانسان یرویو رفع کمبود ن ییاز جمله اورژانس هوا

 ادامه خبر... .نظر قرار گرفت

اورژانس قم، کرمانشاه روسای مراکز  دارید ◄

 و بم با رئیس سازمان اورژانس کشور

 شیمرکز اورژانس پ سیرئ پور،یعلآقای   1399بهمن ماه  ۶ شنبهدوروز 

، دکتر رفیعی رئیس اورژانس کرمانشاه و دکتر شهیدی بم یمارستانیب

سازمان اورژانس کشور  سیرئ وندیبا دکتر کول رئیس اورژانس قم

 .ندو گفتگو کرد داریآن مرکز د یها یازمندیدرخصوص مسائل و ن

 ،یمانیحاج قاسم سل دیاز جمله طرح شه یموضوعات اتجلس نیا در

کز اورژانس اهاى مر گاهیتعداد پا شیو افزا یانسان یروهایرفع کمبود ن

 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.مذکور  یمارستانیب شیپ

 یسازمان اورژانس کشور در نشست خبر سییر وندیکول نیرحسیدکتر پ

سالمت وزارت بهداشت برگزار  ویدر استود ، 99بهمن ماه 12 که روز

از مجموعه  یدهه فجر به ارائه گزارش دنیفرا رس کیشد، ضمن تبر

سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: همکاران من  یسازمان ط یها تیفعال

به هموطنان هستند، در طول  یدر اورژانس تمام قد در حال خدمت رسان

 رساختیتوسعه خدمات اورژانس و ز یمدت تمام تالشمان در راستا نیا

 .بوده است یو سخت افزار ینرم افزار یها

 یحاد سکته ها تیریاورژانس در مد یها تیبا اشاره به توسعه فعال یو

فروند خبر داد و عنوان ۴۷تعداد بالگردها به  شیاز افزا ،یو مغز یقلب

 یکرد: قرارداد هزار دستگاه موتورآمبوالنس منعقد  شده است و به زود

دستگاه اتوبوس  2۰قرارداد   نیهمچن شود؛یاعالم م یقرارداد رسم نیا

 ۴تا  3 یامضا شده است که ط زلیخودرو د رانیبا شرکت ا آمبوالنس

 .به ناوگان اورژانس کشور اضافه خواهد شد ندهیماه آ

ناوگان و گسترش  تیآمبوالنس جهت تقو دیخر نکهیا انیبا ب وندیکول

اورژانس  ریغد امیشود، گفت: در ا یم یریگیخدمات به مردم همواره پ

 .کشور اضافه شد یپزشک یها تیبه خدمات فور ییایو در یلیر

را بانوان  یپزشک یها تیفور یدانشجوها تیدرصد ظرف 3۰

 دهند یم لیتشک

خانم در دانشگاه  یرویسازمان اورژانس کشور در ادامه به جذب ن سییر

 یها تیفور یدانشجوها تیدرصد ظرف3۰: کرد و گفتها اشاره 

گروه اورژانس بانوان کشور  نیدهند که اول یم لیرا بانوان تشک یپزشک

 یبهمن ماه برگزار م2۴که  یدر آزمونشوند. یاضافه م ستمیهستند و به س

 نفر به گروه اورژانس کشور افزوده خواهد شد. 3۰۰هزار و  5 بایشود تقر

در سال گذشته به اورژانس اضافه شده است،  گاهیپا 1۷۰نکهیا انیبا ب یو

 گسترده اریکرونا را بس وعیانجام شده سازمان در دوران ش یها تیفعال

 یبانیشد: اورژانس کشور به عنوان مسئول قرارگاه پشت ادآوریاعالم و 

  مراکز یسرا برا و مهمان یهزار تخت هتل 1۴۰ ،یمانیسل دیطرح شه

 رئیس سازمان اورژانس کشور در نشست خبری به مناسبت دهه مبارک فجر:

 شودیبه ناوگان اورژانس اضافه م یهزار دستگاه موتورالنس به زود

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1681:2021-01-31-09-32-27&catid=83&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1637:2021-01-25-05-44-45&catid=79&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1637:2021-01-25-05-44-45&catid=79&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1638:2021-01-25-06-53-03&catid=83&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1638:2021-01-25-06-53-03&catid=83&Itemid=294
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              جهادگونه دانشگاه  یها تیفعال دیبا ◄

     ،در دوره کرونا یو توانبخش یستیعلوم بهز

 ثبت و مستند شود

مردم نهاد اورژانس با اشاره به  یهاو سازمان نیداوطلب یتوانمندساز ریمد

سالمت تنها در  نیریسالمت در دوران کرونا گفت: خ نیرینقش مثبت خ

 اورژانس اهدا کردند. گاهیپا جادیا یبرا نیقطعه زم 13دوره  نیا

مراکز  یاریگذشته هم به  انیسالمت در دوران کرونا همانند سال نیریخ

را ارائه  یاند و خدماتاز جمله اورژانس کشور آمده رهیو غ یبهداشت ،یدرمان

 نیداوطلب یتوانمند ساز ریفر مد یراستا با معصومه صابر نیدادند که در هم

 دیتوانیادامه م درکه  میاداشته ییمردم نهاد اورژانس گفتگو یهاو سازمان

 :دیگفتگو را بخوان نیا

آنها در اورژانس  یگذار هیو سرما نیریدر رابطه با بحث خ

 دیبفرمائ یحاتیتوض

کشور با وزارتخانه داشت و قبالً شاهد  نیریکه مجمع خ یاتوجه به سابقه با

وزارتخانه  یهزار خانه بهداشت برا 2۰ باً یآنها بودم که تقر یهاتیفعال

که جا  میداد لیتشک یو جلسات میدوستان گرفت نیبا ا یساخته بودند ارتباط

سالمت  نیریقائم مقام مجمع خ یعباس پورهاشم دیدارد من از مرحوم س

کمک کردند و  یقبل یهانهیفعاالنه در زم یلیکنم که خ یادیکشور هم 

 جلسات ما شرکت کنند. در نکهیا یقدم شدند برا شیخود پ

 هیو پا میکردیدعوت م یگذار استیبود که او را به جلسات س 9۸در سال 

 افتیدر ییهاو کمک میداشته باش نیریکه اشتراک با خ میرا گذاشت نیا

وزارت راه، مجمع  نیری. خمیامضا کرد یجانبه ا 5 یا. تفاهم نامهمیکن

است، وزارت بهداشت  یاریدکتر شهر استیسالمت کشور که به ر نیریخ

 .بودند گریدو وزارتخانه د یکیو 

ما ساخته شود. در مرحله  یساز برا ریخ گاهیپا 3۰۰بود که  نیبر ا یمبن تفاهم

قرار شد آماده  گاهیپا 1۰۰داده شود  لیدو سال به ما تحو انیاول که تا پا

 که رقم خواهد خورد. یشود که ان شاء اهلل با اتفاقات خوب یبهره بردار

 کردند؟ دایبه اورژانس راه پ 9۸از سال  نیریخ گریبه عبارت د

 ییهابودند که از قبل کمک ینیریخ ختهیبله. البته ناگفته نماند جسته و گر

 نیاهدا کرده باشند ا یکه ثبت شده باشد و دستگاه یبه شکل یکردند ول

 .میموارد را ثبت شده نداشت

 کنند؟یکمک م ییهادر چه بخش شتریب نیریخ

 یاساز جاده ریخ گاهیپا 1۰۰ساخت  میکه در آن تمرکز کرد یزیچ نیا

ها، نامساعد جاده طیما در سراسر کشور بخاطر شرا یااست. تصادفات جاده

است و  ادیکه وجود تصادفات ز یو عوامل خاص هینقل لیوسا زات،یتجه

 نیریاست که توسط خ نیو نظر ما ا میکرد تیرا تقو یاجاده یهااورژانس

 .ما است یبرا یکمک بزرگ نیشود. ا تیحوزه تقو نیا

در  نیریاز خ یو در تفاهم نامه قرار شد برخ کندیاهدا م نیبه ما زم ریخ

برعهده  یانسان یرویو ن زاتیساخت هم کمک کنند. مقرر شد تجه

 .میکن نیوزارتخانه و سازمان اورژانس باشد که تأم

 ورود کنند؟ نیریاست که خ یااورژانس در چه حوزه ازیاالن ن

 است. یعال اریاگر به ما در ساخت و احداث کمک کنند بس نیریخ

 ادامه خبر...

و  یستیستاد مقابله با کرونا دانشگاه علوم بهزدکتر کولیوند در نشست 

 عنوان کرد؛ یتوانبخش

قاسم  دیطرح شه یبانیاورژانس کشور و فرمانده قرارگاه پشت سیرئ

در نشست ستاد مقابله با کرونا  99بهمن ماه  ۴روز شنبه  ،یمانیسل

 نیا یها تی: فعالمطرح کرد ،یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز

در مراکز تابعه آن  یدانشگاه  در دوره کرونا، و تالش کادر درمان

 دیجهادگونه انجام شده، با بصورتکه برغم مشکالت مختلف، 

 ثبت و مستند شود.

ارائه شده از عملکرد  یپس از توجه به گزارش ها وندیکولدکتر

 نیتابعه ا یمراکز درمان یو روسا یستیمعاونان دانشگاه علوم بهز

کرونا در کشور، با عرض خداقوت به  وعیدانشگاه در دوران ش

 تیتابعه، خدمات خاص و فعال یدانشگاه و مراکز درمان نیمسئوالن ا

دانشگاه و کادردرمان مراکز تابعه را با  نیا یهمه بخش ها ژهیو

 ارزشمند و جهادگونه دانست. یتیوجود مشکالت خاص، فعال

 

 سالمت در کرونا نیرینقش خ ◄
 اورژانس گاهیساخت پا یبرا نیزم 1۳ یاهدا 

 است رینظ یب ایدر دن یمانیسل دیطرح شه

 :ین کنفرانس ملى فرماندهى و کنترلافتتاحیه دوازدهممراسم دکتر کولیوند در 

و  یفرمانده یمل شیهما نیدر دوازدهم وندیکول نیرحسیپ دکتر

مالک اشتر برگزار شد،  یتئاتر دانشگاه صنعت یکنترل که در سالن آمف

 یوزارت بهداشت در بحران ها تیموفق لیاز دال یکیاظهار داشت: 

شد که اطالعات  یکاش م یگذشته، وجود اطالعات منسجم بود و ا

 .شد یدستگاه ها به اشتراک گذاشته م ریسا

 یها باعث م یآگاه یب ایها و  یوقت ها تنگ نظر یلیافزود: خ یو

و  میبه اشتراک بگذار گریالعات را با همداط یبرخ میشود که نتوان

که خدمت  ییدستگاه ها ایمردم  ستهیشود، شا یکه ارائه م یخدمات

سال گذشته  یها البیکه در س ی. با اطالعاتستیکنند، ن یم یرسان

را به  دانیم یو فرمانده میکن تیریخوب مد مه میتوانست م،یداشت

 یماریب یعنیها  البیس یو از عوارض بعد میداشته باش قیصورت دق

  .میکن یریشگیپ ر،یواگ یها

قابل قبول وزارت بهداشت در حوادث گذشته و  عملکرد

  یثبت رکورد جهان

معدن  زشیدر حوادث مختلف در کشور مانند حادثه پالسکو، ر

گلستان و زلزله کرمانشاه، عملکرد وزارت بهداشت قابل قبول  ورتی

که در  یاقدام را به عنوان اقدامات ۷بوده است. پس از زلزله کرمانشاه، 

به  میثبت کرد وردو رک میبود نیدر جهان، برتر یخدمت رسان

 نیا یبهداشت اعالم و عنوان کردم اگر کشور یسازمان جهان

  .میکشور بشو نیتا ما دوم دییاقدامات را انجام داده بگو

 ،یکرد: در زلزله کرمانشاه شاهد همکار حیتصر وندیدکتر کول

پرواز  کی قهیدق 5. هر میهمه دستگاه ها بود یشیو هم اند یهمدل

مصدوم در کمتر  35۰هزار و  ۷. میانتقال مصدومان داشت یبالگرد برا

کرمانشاه، همدان، خرم آباد، تهران،  یمارستانهایبه بساعت  2۰از 

شد که همه  وندیعضو پ 1۰۰از  شیو ب شدندکرج و اصفهان اعزام 

 بود. زیآم تیآنها موفق

 از ووهان و مشکالت آن یرانیا انیداستان انتقال دانشجو

 نیکرونا در ووهان چ یماریب تیماه سال گذشته همه ما وضع یدر د

 یدارد و کس ییباال ییو مرگ زا یریکه واگ میکرد یرا رصد م

 دیجد یماریب کیاز  ینداشت و با عدم آگاه یماریب نیاز ا یشناخت

در وزارت  ،یماریب نیا شیدایپ یروزها نیو از نخست میروبرو بود

مختلف و مسئوالن آن،  یها تهیو کم لیشکت یبهداشت جلسات

 روسیو نیمشخص شد و همان روزها بارها اعالم شد که ورود ا

  .است ریمنحوس به کشور، اجتناب ناپذ

 یو درمان یبهداشت ستمیشد: س ادآوریسازمان اورژانس کشور  سییر

 یبه کشور، مرتب رصد م روسیکشور، سال گذشته قبل از ورود و

. میکرد یم یریگیرا پ ایدر دن یماریب تیوضع زیکرد و در اورژانس ن

 نیکه در چ یرانیا انیاز دانشجو یدر بهمن ماه سال گذشته تعداد

 رانیبه ا ن،یاعالم شده در چ ینظام تحکوم لیبودند را به دل

 .میبازگرداند

 کرونا در قم وعیاول ش یروزها

شد،  دایکرونا در قم پ یسازمان اورژانس کشور گفت: وقت سییر

وزارت بهداشت به قم سفر کردم. دو  یبودم که از سو ینفر نیاول

. میانتخاب کرد مارانیارجاع ب یرا به عنوان محل اصل مارستانیب

از قبل از ورود کرونا به کشور آماده شده بود و  یدرمان یپروتکل ها

پروتکل ها را به  نیتا امروز ا یو کارشناس یتخصص یها میمرتب ت

            از مقابله با کرونا  یخوب یلیروز کرده اند و االن تجارب خ

 ادامه خبر... .میکسب کرده ا

 نی)ام یراز یبا اشاره به تالش کادر درمان در مرکز روانپزشک ،یو

از  یریشگیو پ یبهداشت یپروتکل ها رانهیسختگ تیآباد( در رعا

 ماریهزار ب کیاز  شیب یمرکز که دارا نیکرونا در ا یماریب  وعیش

از  یمزمن روان ماریاست، افزود: فوت فقط چهار ب یحاد و مزمن روان

مرکز، نشان از  نیا یروانپزشک ماریپرسنل و ب فرمجموع سه هزار ن

 یبهداشت یپروتکل ها تیدر رعا یکادر درمان ریتالش قابل تقد

و سالمندان  یدر مراکز درمان ریآمار با مرگ و م نیدارد، چرا که ا

بلحاظ  یو کمبود ستندیمواجه ن میکه با تحر ییاروپا یکشورها

 ادامه خبر... .ستین سهیامکانات ندارند، قابل مقا
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 1399ماه  بهمن 12 - 5شماره  -اول سال  -خبر نامه سازمان اورژانس کشور  
 

۳ 

س  ـوش شانـدوم خـمص ◄

 نجات جان مصدوم تصادفی 

 در تاریک جاده

تو  تیمامور نیرا مخابره کرد ا یاورژانس یتیآبادان مامور 115صبح بود که مرکز ارتباطات اورژانس  ۴ساعت  یحوال

 یزمان ممکن ط نیرو در کوتاه تر لومتریک 25حدود  دیما در شهر چوئبده بود و  با گاهیبود و پا یوحیمن یدل روستا

 .میبرس تیتا به محل فور میکرد یم

 .میشد یوحیو عازم من میو آمبوالنس روشن کرد میدیپرمن و همکارم از خواب  عایسر 

که مشغول عالمت  میاز کنار جاده شد یفیناگهان متوجه  نور ضع دیحم دیس چیمعروف به پ چیدر پ یوحیبه من دهینرس

در ادامه راه  یخطر ای دهید بیآس یکس دیبود به همکارم گفتم: دقت کن شا لینور موبا هینور  شب نیدادن به ما بود ا

 .میخودرو پژو کنار جاده شد یو متوجه واژگون میشد کترینزد دهیداره هشدار م یاست و کس

اورژانس  امیمرکز پ نیح نیبه کمک داشتن، در هم ازیبود و ن تیهم مامور نیا یول میبود یا گهید تیعازم مامور ما

 .منتقل کردند یبه مرکز درمان یشخص لهیخودشان را با وس ماری، ب ماریلغو شده و همراهان ب تیبه ما اطالع داد که مامور

خودرو پژو را به  ی، از ته دل خوشحال شدم بالفاصله خبر واژگون میزد یو لبخند مینگاه کرد گریو همکارم همد من

 یبا سر و صورت خون انسالیمرد م کیسر  یباال.میشده و به سمت نور چراغ رفت ادهیدرنگ پ یو ب میمرکز اطالع داد

هست به  یا گهید نیهمراه ات هست ؟ سرنش یکس ؟یی: تنها دمیاو پرس از میحاضر شد یغرق گل و ال ییو لباس ها

 .فقط من هستم راننده منم ریپاسخ داد :خ فیضع یصدا بااز خودت؟ ریغ

بر  یدرمان هیادن اقدامات اولو انجام د یزیکرد و من هم مشغول کنترل خونر یرا بررس نیهمکارم ماش نانیاطم محض

 . نبود نیاطراف ماش ای نیماش یتو یا گهید یصدا زد کس همکارم.شدم ماریب یرو

 .میآبادان اعزام کرد یبهشت دیشه مارستانیرو به ب ماریو جهت ادامه مداوا ، ب میبه آمبوالنس منتقل کرد ماریب

حواست به همه  ای، خدا کردمیدلم با خدا صحبت م یتو گاهیو در راه برگشت به پا مارستانیبه ب ماریب لیاز تحو بعد

جاده  یکه تو یماریسر ب یباال یراست ما رو فرستاد کیگشتن  انبریبندگانت هست بدون گرفتن آدرس و دنبال راه م

خوشحالم که  یلیمن خ یول یما رو امتحان کن یهم خواست دیا، ش رهیتک و تنها افتاده بود و هر لحظه ممکن بود بم

 .میدیو به موقع به محل رس میمرد نجات داد نیا

 ...شکرت  ایخدا

 چوئبده یجاده ا گاهیپا 115اورژانس  نیتکنس - یمحمد یرضا قنوات

 در مسابقات دو  یکسب مقام سوم ◄

  کارگران کشور یامداد یدانیمو 

 کرمانشاه یپزشک یها تیفور نیتکنس توسط 
 

 

 کرمانشاه 115تکنسین اورژانس  – انیمرصاد مهدو

 ...دیکن یلطفا خودتان را معرفسالم آقای مهدویان، 

با سالم و احترام خدمت همکاران محترم اورژانس در سراسر کشور، من مرصاد مهدویان از پرسنل 

 .هستمکرمانشاه  115اورژانس 

 دیوستیپ یپزشک یتهایچه شد به خانواده فور نکهیو ا یلیدر خصوص رشته تحص

 ؟توضیح دهید

خاص کمک به همنوعان . نوع است پر استرس و پر فشار درمان یاز اون رشته ها اه تیفوررشته 

واسه  یکار خاص نکهیا ای هیمدیرو از مرگ نجات م یکی یچقدر لذت بخشه وقت نکهیخودم و ا

 خواهد بود. ن بلنداسرم وندخدادرپیشگاه فردا پس فردا  نکهی. حس انیدیانجام م یماریب

  د؟یده حیتوض دیکه امسال در کشور کسب کرد یدر خصوص مقام

 درکارگران جهان که بهمن ماه  یمسابقات انتخاب جهت دتماس گرفتن من در مهر ماه بود که با

مربوطه  ینظر مرب ریم و زهانجام بد راثبت نام  دیدارم با اکه قصد شرکت ر می شودخوزستان برگزار 

 میتقس طوری ام ریها فتینستم شاکرمانشاه تو یم . با کمک پرسنل اداراهانجام بد ار مخود ناتیتمر

اما متاسفانه  داشتم  هیبه کسب سهم دیام یرفتم و حت شیخوب پ میلیبرسم. خ مناتیکنم که به تمر یبند

 هیرفت و نتونستم سهم هیبه حاش کمی میرخ داد ت میکه درون ت یدو سه روز قبل از مسابقه با مشکالت

 یورزش ادیالمپ یبار عنوان قهرمان 2 عرض کنم من در کارنامه خود البته .کسب کنم و سوم شدم

، کشور انیدر مسابقات دانشجو یسوم و یقهرمان بینا 3 یمقام اول  ۶،کشور یپزشک یها تیفور

 گیبار حضور در ل سهو  جوانان کشور یقهرمان بینا، 95و  9۴ یدر سال ها یمل میحضور در ت سابقه

 ر را دارم.گیمقام د نیچند و مشهد و تهران یها میکشور در ت یدانیو م دو

 د؟یبد حیبه ما توص یپزشک یهاتیکار فور یمورد سختدر  

 ستین ادیشهرستان ز در ها تیکار فور یمشغول به کار بودم سختکرمانشاه شهرستان  در من دو سال

شب داشتم که  فتیش نیبعد از تمر ها وقت یبعض ی. حتکردیشهر اوضاع کامال فرق م دراما واقعا 

 برام سخت بود.  یلیواقعا خ

 د؟ییبفرما دیدار دیکردیکه در اورژانس کار م یدر دوران یخاطره ااگر 

 م.یریبگرا  ی آنجلو مینستاو با مهارت تو به قطع نخاع بود کیکه در تصادف نزد یماریب

 

 عنوان شد؛ وندیسازمان امداد و نجات با دکتر کول سیرئ داریددر 

و توسعه  تیگسترش تعامل به منظور تقو ◄ 

 یـسازمان نیب یارـهمک

وز رسازمان اورژانس کشور؛ صبح  یبه گزارش روابط عموم 

سازمان  سییپور ر یول ی(، دکتر مهد1399بهمن ماه  ۸ )چهارشنبه

عامل  ریمد یمنوچهر رسول تانیامداد و نجات هالل احمر و کاپ

 سازمان اورژانس سیرئ وندیبا دکتر کول دینو یکوپتر یشرکت هل

 نیب یو توسعه همکار تیتقوکشور با هدف گسترش تعامل به منظور 

جلسه که در محل سازمان اورژانس  نیا.و گفت و کردند دارید یسازمان

مسائل  نیپور ضمن مطرح نمودن مهمتر یکشور برگزار شد، دکتر ول

از زحمات سازمان  ییناوگان اورژانس هوا زیکشور از جمله توسعه و تجه

و تشکر  ریتقد یمارستانیب شیتوسعه خدمات پ یاورژانس کشور در راستا

 .کرد

 یهمکار یکامل سازمان اورژانس کشور برا یاز آمادگ وندیکول دکتر

 شیهالل احمر خبر داد و گفت: افزا تیبا سازمان امداد و نجات جمع شتریب

موجب ارائه خدمات  یامداد یدستگاه ها انیم کینزد یها یهمکار

 .شود یهرچه بهتر به هموطنان م

دو  ییاز عملکرد ناوگان هوا یارائه گزارش ضمن یمنوچهر رسول تانیکاپ

 ییدر حوزه خدمات اورژانس هوا نیطرف یهمکار یسازمان گفت: راهها

 .ردیقرار گ یمورد بررس دیخدمات ارزشمند با نیو توسعه ا

از  یکی ییاورژانس هوا یراه انداز نکهیضمن اشاره به ا وندیکول دکتر

 شودیمحسوب م ریاخ یهااقدامات مهم سازمان اورژانس کشور در سال

از اهداف  یکیدر تهران و سراسر کشور  ییافزود: توسعه اورژانس هوا

 .سازمان اورژانس است

 تکنسین ها

 

 اورژانس اریدوره هم یبرگزار ◄

 دـمشه 115س ـز اورژانـدر مرک

 نی, دومیمانیسردار قاسم سل دیشه یطرح کشور یاجرا یدر راستا 

بالقوه  یهاییاز حداکثر توانا یریاورژانس با بهره گ اریهم تیدوره ترب

 .به اجرا درآمد یآموزش و اطالع رسان نهیدر زم

مربوطه  یپوستر ها هیمرکز اقدام به ته یطرح , روابط عموم نیآغاز ا در

اورژانس  اریهم نیگسترده و فراخوان جذب داوطلب یجهت اطالع رسان

 یو دانشگاه علوم پزشک یپزشک یتهایفور تیو سا یمجاز یدر فضا

 .دعوت بعمل آمد یدوره آموزش نیمشهد نموده و از عالقه مندان به ا

 یریبا هدف فراگ یپزشک یتهایحوادث و فور تیریواحد آموزش مد

در سطح نهادها , ادارات و  هیاول یمهارت و ارتقاء سطح دانش کمکها

, آموزش و پرورش و  ی, فرماندار یاستاندار ریاستان نظ یمراکز دولت

 وارسال نامه  یط ندیآ یواحد بشمار م نیهدف ا ی....که از گروها

بهداشت و درمان شهرستانها جهت  یبه شبکه ها یاطالع رسان نیهمچن

 ادامه خبر... .طرح دعوت بعمل آورد نیفراخوان و شرکت در ا
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 و رفع موانع قابل ارتقا یجلسه بررس ◄

 برگزار شد یمارستانیب شیاورژانس پ

ساله اهل ماسال که  ۶3مرد  ، بهمن ماه 5 کشنبهی روز  1۰:3۰ساعت 

متعدد شده بود به جهت  یها یدچار شکستگ  سانیبر اثر تصادف با ن

به مرکز  النیگ ییتوسط اورژانس هوا شرفتهیدرمان پ افتیدر

  .افتیرشت انتقال  ینایپورس یدرمان یآموزش

 یپس از انجام اقدامات درمان ،یحاد و اورژانس طیبه علت شرا یو

 یرسالت ماسال، جهت انجام اقدامات درمان مارستانیمناسب در ب

 یتهایالزم، توسط بالگرد فور یپس از انجام هماهنگی ها هشرفتیپ

 .افتیرشت انتقال   ینایپورس مارستانیبه ب عایسر  یپزشک

حوادث  تیریمرکز مد یزبانیبه م یجلسه ا، 99بهمن ماه  5روز یکشنبه 

آبادان و با حضور دکتر شکراله سلمان زاده  یپزشک یها تیو فور

قائم مقام دانشکده  یآبادان ، دکتر جانب یدانشکده علوم پزشک سییر

مهندس  ،یزیمنابع و برنامه ر تیریمعاون توسعه مد ی، دکتر بهشت

 یامور مال ریمد یرامدانشکده ، مهندس  سییر ییمشاور اجرا یجالل

نقاط ضعف و  یابیبه منظور ارز یمارستانیب شیاورژانس پ سییو ر

دانشکده  یمارستانیب شیاورژانس پ یها یازمندین یقوت و بررس

 ادامه خبر... ارشد.برگز

توسط بالگرد  یماسال یساله  63مرد  ◄
 منتقل شد ــیس به مرکز درمانـاورژان

  گذشته هفته یط ویژه در حادثه 685ثبت 

در مورد جزئیات این خبر  خالدى، سخنگوى سازمان اورژانس کشور

حادثه  ۶۸5بهمن ماه( در مجموع 1۰ یال ۴هفته گذشته )از  گفت: طی

ثبت شد که  (EOC) بحران اتیعمل تیریدر سامانه مرکز مد ژهیو

 .نفر مصدوم شدند 1531حوادث  نیا یدرپ

نفر  2۸۶منتقل شدند و  ینفر توسط اورژانس به مراکز درمان 12۴5

 . در محل درمان شدند

مورد  13۰هفته گذشته،  یثبت شده ط ژهوی حادثه ۶3۴ مجموع از

 بودند. یکیرترافیمورد حوادث غ 555و  یکیحوادث تراف
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نفر در حوادث  3 ◄
قم جان  یکیتراف

نفر  18/  باختند
 مصدوم شدند

قم گفت: در  یپزشک یهاتیحوادث و فور تیریمرکز مد سییر

سه نفر جان خود را از دست دادند  استان، نیحوادث چند روز گذشته ا

 .نفر مصدوم شدند 1۸و 

 دیپژو و پرا یدستگاه خودرو 2افزود: در حادثه تصادف  یدیشه محمد

 .نفر مصدوم شدند 9رخ داد،  13:15ساعت  ماهیکه سوم د

آباد  یپل عل یقم تهران رو میحادثه در جاده قد نیاضافه کرد: ا یو

مناسب به  یاقدامات درمان افتیاتفاق افتاد و همه مصدومان پس از در

 ادامه خبر... .منتقل شدند یمرکز درمان

مصدوم انفجار گاز  ۷نجات 

تکنسین های توسط 

 اهواز 115اورژانس 

 جزئیات بیشتر...

 12۰ شیافزا ◄

 یتماس ها یدرصد

 یدر د 11۵اورژانس 

به  ییاز پاسخ گو یپزشک یها تیحوادث و فور تیریمرکز مد سیرئ

افشار  یمصطفتماس توسط کارشناسان مرکز ارتباطات  52۰ده هزار و 

ماه به هزار و  یگفت: کارشناسان مرکز ارتباطات اورژانس در د کین

ارائه نموده اند که نسبت به مدت مشابه سال  ینفر مشاوره تلفن 2۶۷

 .داشته است شیدرصد افزا 12۰گذشته 

تماس مزاحمت با شماره اورژانس  ۷2۰ماه متاسفانه  نیادامه داد: در ا او

 درصد کاهش داشته است. 25برقرار شده است که نسبت به سال گذشته 

 قم؛ 115رئیس اورژانس 

دستگاه اتوبوس در محور  کیانحراف  ◄
 گذاشت جای بر مصدوم 26 سمنان –سرخه

کرد: کشته ها و اظهار رئیس اورژانس سمنان  ،یدکتر اطهر

نگران کننده  ریاخ یاتوبوس در روزها یحوادث جاده ا نیمصدوم

 یسازمان ها و نهادها هیکل یمنسجم و هماهنگ یزیاست و برنامه ر

 یکیحوادث تراف ژهیبو یکیتواند در کاهش حوادث تراف یم یمتول

 ادامه خبر... بوس موثر باشد. ینیو م وبوسات
 

 ؛آبادان یدانشکده علوم پزشک سییبا حضور ر

 نیشابور؛ 115رئیس اورژانس 

بالگرد اورژانس مازندران  یمدادرسانا ◄
 در قالبن یتصادف نیبه مصدوم

مازندران در مورد جزئیات  115دکتر صالح طبری رئیس اورژانس 

 2با اعالم خبر تصادف  99بهمن  ۶روز دوشنبه این حادثه گفت: 

در منطقه قالبن در محور هراز،  ویوانت و ر کانیپ یدستگاه خودرو

 .اورژانس  به محل حادثه اعزام شدند تکنسین هایبالفاصله 

که با توجه به شرایط  آقا مصدوم شدندنفر  3حادثه  نیا دروی افزود: 

 نیا بالگرد اورژانس به پرواز درآمد و انتقال جهتوخیم مصدومین 

 آمل منتقل کرد. وریشهر1۷ مارستانیرا به ب حادثه دیدگان

 بابل؛ 115رئیس اورژانس 

هزار  2۰از  شیب ◄

ماه ۹ یط تیمامور

در بابل یسال جار

 

 
 هزار ماموراز 2۰  ی  ◄

۹ماه   طی ی

 یسال جار

ماه  امسال 9اورژانس بابل در مورد عملکرد سازمان  در سیرئ یدکتر لعل

 تیمامور2۰۰۶9ماه امسال در مجموع  9اورژانس بابل در  اظهار داشت:

        تیمامور11۷5۸و  یآن شهر تیمامور۸311انجام داده است که 

 .بوده است یجاده ا

که اورژانس بابل  انجام  ییها تیتعداد  مامور نیداشت :از ا انیب وی

              شهرستان  یها مارستانیمصدوم را به ب ای ماریب1 ۷93داده است 

  ادامه خبر...منتقل کردند.  بابل

 تیمورد مسموم  ۶۳◄

 یازابتدا Coبا گاز 

در بم زییپا

 

 
 هزار ماموراز 2۰  ی  ◄

۹ماه   طی ی

 یسال جار

 بم؛ 115رئیس اورژانس 

نفر به 1۷تعداد، نی: از ادر مورد جزئیات این خبر گفت پوریعل دونیفر

و خوشبختانه ند شد درماننفر در محل حادثه  ۴۶و  نتقلم مارستانیب

 ادامه خبر... .مینداشت یفوت نهیزم نیتاکنون در ا

 

 خانواده نجات 

 یچهارنفره مازندران

 خاموش  قاتلاز  

 بیشتر...جزئیات 

 115اورژانس  یامداد رسان

بابل به مصدومان تصادف 

 بابل در نایو سا بایت

 جزئیات بیشتر...

با  تیمورد مسموم 395

CO امسال در  یاز ابتدا

 استان اصفهان

 بیشتر...جزئیات 
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سالروز  نیودومفجر و در آستانه چهلدهه اهللامیهمزمان با آغاز ا

اورژانس تهران جهت  یروهاین یشکوهمند انقالب اسالم یروزیپ

)ره( و گلزار شهدا ینیارائه خدمات در مراسم امروز مرقد امام خم

 جهت ارائه خدمات حضور داشتند.

مرکز اورژانس تهران؛ همزمان با  یبه گزارش روابط عموم

اورژانس جهت ارائه  یروهایجشنوره فجر ن نینهم و یس یبرگزار

 ینماهایو س یینمایس سیپرد 3۴در  یپزشک یها تیخدمات فور

 .حضور دارند تختیپا

 

ملت،  سیبا موتورالنس و در پرد نمایس 31تهران در در  اورژانس

 آمبوالنس مستقر است. الدیبرج م ینمایو س یآزاد نمایس
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  گانیرحمت آباد شهرستان ر 11۵اورژانس گاهیپاافتتاح ◄

 بررسی زمین اهدایی توسط خیرین جهت احداث  ◄

 پایگاه اورژانس در کرمانشاه
امام  یمالقادرقادر ماموستا حضور با ، 99بهمن ماه  ۶روز دوشنبه  ینشست یط

 بهداشت و نیمسئول شهر و یشورا،شهردار، فرماندار ،جمعه شهرستان پاوه

دانشگاه علوم  یمردم یها مشارکت تیریمد نیهمچن درمان شهرستان پاوه و

امام جمعه  دردفترسالمت استان  نیریمجمع خ رعاملیومد کرمانشاه یپزشک

 تیفور گاهیدرنظرگرفته شده جهت احداث پا نیزم یریگیپاوه درخصوص پ

 .شد یبررس شهرستان بحث و نیا یپزشک یها

 

 با حضور وزیر بهداشت و به صورت ویدئو کنفرانس؛

 اردیلیم3۰بالغ بر  یا نهیبا هزکرمان،  گانیاورژانس رحمت آباد شهرستان ر گاهیپا

حضور مهندس  شرق استان با 115اورژانس  گاهیپا نیکمیو ستیبه عنوان ب الیر

 پوریعل دونیفر یقاآو  گانیشبکه بهداشت ر ریمد یفرماندار ،دکتر حشمت یباقر

 دئویبه صورت و و بم یپزشک یتهایفور حوادث و تیریسرپرست مرکز مد

 شد.بهداشت افتتاح  ریوز یکنفرانس توسط دکتر نمک

www.115.ir 
 

 جهت مشاهده اخبار بیشتر کلیک کنید
 

 بهره برداری از پایگاه اورژانس خیرساز شهرستان کیار ◄

 در آینده نزدیک یاریاستان چهارمحال و بخت 

استان چهارمحال و  اریدورک در شهرستان ک یجاده ا 115اورژانس  گاهیپا 

در و  لیمحترم در حال تکم نیریخ یبا همت و کمک صددرصد، یاریبخت

 خواهد رسید. یبهره بردار آینده نزدیک به

 اورژانس شهرستان پاوه  بهدو دستگاه الکتروشوک ء اهدا ◄

حاج  آقای  جناب یفرهنگ ریخ خانواده رخواهانهیخداپسندانه و خ یاقدام یط

   دیخر طیشرا امیبه انجمن الت الیر اردیلیم کیمبلغ  یبا اهدا یدیرش یمرتض

شهرستان پاوه  یمارستانیب شیاورژانس پ یدو دستگاه الکتروشوک را برا

 نمودند. ای)استان کرمانشاه( مه

 اورژانس در مرقد یروهایاستقرار ن

 )ره( و گلزار شهداینیامام خم
 نمایس ۳1اورژانس تهران در  یروهایاستقرار ن
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