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دیدار نماینده سازمان جهانی بهداشت با دکتر پیرحسین کولیوند

افزایـش همکاری های سازمان جهانـی
بهداشت با سازمـان اورژانـس کشـور

◄ تجهیز امکانات اورژانس ،تهیه بالگرد دید در شب،

وی ادامه داد 100 :نفر قطع عضو برای پیوند جابه جا شدند.

آموزش،اعزام افراد مسلط به زبان به کشورهای همسایه از

جابه جایی اعضای پیوندی یکی دیگر از خدماتی است که

توافقات سازمان جهانی بهداست و اورژانس کشور بود.

اورژانس کشور  ،از دورترین نقاط انجام می دهد و این کار

به گزارش مرکز اطالع رسانی سازمان اورژانس کشور ،رئیس

چنان با مهارت انجام می شود که انگار اطاق عمل در کنار این

سازمان اورژانس کشور روز دوشنبه  14تیرماه با نماینده سازمان

جابه جایی قرار دارد.

جهانی بهداشت دیدار و گفتگو کرد.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت :می خواهیم سازمان

دکتر پیرحسین کولیوند در این دیدار گفت :اورژانس کشور

جهانی بهداشت کمک کنند تا تحریم هایی که موجب مرگ

از  5سال گذشته تبدیل به سازمان شد تا عملیاتی تر بتواند

افراد و از دست رفتن زندگی ها می شود از بین برود.

کارهای خود را انجام دهد.

وی ادامه داد  :توزیع امکانات در کل کشور یکسان بوده است

وی افزود :این سازمان مجهز به گروه ویژه عملیاتی است که

اما نیازمند کمک هستیم.

عالوه برخدمات اورژانس و فوریت های پزشکی در بحران ها

نماینده سازمان جهانی بهداشت گفت :یک لیست از تجهیزات

نیز مدیریت خوبی را انجام می دهد.

سید جعفر حسین درمورد آموزش گفت :آموزش های حرفه ای کمک زیادی می کند،

مورد نیازو احتیاجات تهیه شود تا سازمان جهانی بتواند کمک

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت :سازمان جهانی بهداشت آموزش در مدرسه ،آموزش به افراد معروف و غیره ،وقتی در مدرسه آموزش می دهیم این

کند .ما حتما حمایت خواهیم کرد ،کمبود امکانات و تجهیزات

هم در این راه کمک های خوبی داشته است از تربیت تیم های آموزش ها می تواند به کل خانواده و جامعه انتقال یابد.

و قطعات آمبوالنس و همچنین تجهیزات هلیکوپتر بویژه دید

عملیات ویژه و ارسال اطالعات واقعی به  whoدر این راه رئیس سازمان اورژانس کشور افزود :به افرادی که آموزش کمک های اولیه دیده باشند

در شب در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.

کمک های شایانی به سازمان اورژانس کشور انجام داده است .گواهینامه داده می شود و برای آموزش های تخصصی ،در دانشگاه ها دوره های خاصی

دکتر کولیوند گفت 140 :هزار تخت برای ایزوالسیون و

وی درباره آموزش همگانی و کمک های اولیه نیز گفت :در لحاظ شده است.

بیماران کرونایی در طرح شهید سلیمانی در نظر گرفته شده

تصادفات راننده ها اولین افرادی هستند که آسیب می بینند که دکتر کولیوند گفت 7 :رکورد جهانی در امداد رسانی به زلزله کرمانشاه انجام شد ،سیل و

است تا کسانی که امکان نگهداری آنها در منزل نباشد در این

کرونا از اتفاقات دیگر بوده که عالوه بر فوریت های پزشکی به اورژانس اضافه شده است

اقامتگاه ها قرار بگیرند این خدمات  24ساعته رایگان و شامل

به آن ها آموزش های الزم داده شده است.

دکتر کولیوند ادامه داد :برای پیشگیری از صدمات ناشی از ریاست سازمان اورژانس افزود :با آموزش از یکسری از صدمات پیشگیری و یا اثرات

خدمات درمان ،بهداشتی و حتی روانشناختی است.

چهارشنبه آخر سال اموزش های الزم در سطوح مختلف انجام تخریبی آن را به حداقل می رسانیم اما نیازمند کمک هستیم.

دکتر پیرحسین کولیوند افزود :در بحث کرونا اولین اقدامات

شده است.

دکتر کولیوند گفت :علیرغم افزایش بسیار زیاد آمبوالنس ها ،به دلیل تحریم ها خرید

برای انتقال بیمار و تجهیز بیمارستان ها توسط سازمان اورژانس

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت :آمار فوت شدگان در آمبوالنس و قطعات آن ما را دچار مشکل کرده است.

کشور انجام شد.

تصادفات کشور  34.5به ازای صد هزار نفر بوده ولی هم اکنون وی افزود :در سطح کشور  48اورژانس هوایی داریم که در  4استان  65درصد مرگ و میر

نماینده سازمان بهداشت جهانی گفت :آیا کسانی دارید که به

به  18نفر به ازای صد هزار نفر رسیده است.

مادران باردار را کاهش دادیم ولی ما هلکوپتر دید در شب نداریم.

زبان انگلیسی مسلط باشند تا به کشورهای مجاور مانند

نماینده سازمان جهانی بهداشت در این جلسه گفت :ایران دکتر کولیوند گفت  :در زلزله کرمانشاه  7350مصدوم در کمتر از  24ساعت به مراکز

افغانستان ،پاکستان و عراق آموزش بدهند.

کشور توسعه یافته است و شاهد کاهش حوادث جاده ای درمانی انتقال داده شدند که  2150مورد با بالگرد انجام شد .که اگر بالگرد دید در شب بود

دکتر کولیوند این توانمدی را تایید کرد ونماینده  whoاز

هستیم که انتقال تجهیزات کمک بیشتری در کاهش حوادث این افراد در کمترین زمان جابه جا می شدند .در سیل خیلی از روستاها در محاصره سیل

کمک های فوریت های پزرشکی و آموزشی در کشورهای

می کند و سازمان شما عالی است و ساختار بسیارخوبی دارد.

بودند و با بالگرد اورژانس افراد صدمه دیده و حتی محاصره شده در سیل منتقل شدند.

مجاور ایران درخواست کمک کرد .ادامه خبر

دیدار نماینده نهبندان در مجلس شورای اسالمی با رئیس سازمان اورژانس کشور

بررسی توسعه خدمات اورژانس پیش
بیمارستانی در شهـرستان نهبنـدان
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان

نیازمند استفاده از خدمات تخصصی است گفت:

اورژانس کشور ،نماینده شهر نهبندان در مجلس شورای

خدمات تخصصی و فوق تخصصی در شهرستان نهبندان

اسالمی امروز دوشنبه  7تیرماه با رئیس سازمان اورژانس

کم است و وجود بالگرد کمک می کند تا نیازمندان به

دیدار و گفتگو کردند.

این خدمات در کمترین زمان به مراکزی که این

در این دیدار دکتر نخعی ضمن قدردانی از زحمات

خدمات را دارند منتقل شوند.

اورژانس کشور در خدمت رسانی به مردم خواستار

دکتر کولیوند در این دیدار گفت :با ساخت آشیانه در

توسعه اورژانس در شهرستان نهبندان شد.

شهرستان نهبندان در کمترین زمان یک فروند بالگرد

وی با بیان این که در برخی حوادث شهرستان نهبندان

اورژانس به این شهرستان اختصاص پیدا خواهد کرد.

نیازمند استفاده از خدمات تخصصی است گفت:
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ستــادی

دیدار نماینده مراغه در مجلس شورای
اسالمی با رئیس سازمان اورژانس کشور
◄ نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسالمی در دیدار با
رئیس سازمان اورژانس کشور درخواست اضافه شدن بالگرد به
پایگاه این شهرستان را داشت.
به گزارش مرکز اطالع رسانی سازمان اورژانس کشور ،دکتر کولیوند در
دیدار امروز دوشنبه  14تیرماه با دکتر علیزاده گفت :در حال حاضر
 48فروند بالگرد اورژانس در کشور وجود دارد که هر کدام منطقه ای به
وسعت  150کیلومتر را پوشش می دهد.
نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسالمی در این دیدار ضمن قدردانی
از زحمات پرسنل اورژانس کل کشور گفت :در صورت امکان بالگردی
در اختیار این شهرستان قرار بگیرد.
رئیس سازمان اورژانس کشور با استقبال از این درخواست گفت :بررسی
ها در این خصوص انجام خواهد شد و در صورت امکان این بالگرد

همکاری سازمان اورژانس کشور و نیروی انتظامی
◄ رییس سازمان اورژانس کشور در دیدار با معاون بهداشت ناجا بر همکاری مستمر این سازمان با نیروی انتظامی تاکید کرد.

تخصیص داده خواهد شد .ادامه خبر

همکاری سازمان اورژانـس کشـور
با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

به گزارش مرکز اطالع رسانی سازمان اورژانس کشور ،دکتر

معاون بهداشت ناجا نیز در این نشست با اشاره به اینکه بیست هزار

پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور در نشست

نیروی انتظامی در مراسم های ویژه خدمات رسانی می کنند گفت:

◄ حضور تیم های روانشناسی و فوریت های پزشکی در کنار

مشترک سازمان اورژانس کشور با نیروی انتظامی گفت :از آنجایی

نیروی انتظامی با استفاده از پتانسیل های موجود در شرایط کرونایی

هم در حوادث ،از اولویت های دیدار روسای سازمان های

که هدف همیشه افزایش خدمات رسانی به عموم مردم بوده است،

با صالبت کامل در کنار سازمان اورژانس حضور می یابد.

اورژانس کشور و نظام روانشناسی و مشاوره بود.

در بحران ها هر جایی که برنامه ریزی و پیش بینی درست انجام

سردار حسینی ضمن قدردانی از کارکنان اورژانس در شرایط

شده کمترین آسیب وارد شده است.

به گزارش مرکز اطالع رسانی سازمان اورژانس کشور ،دکتر کولیوند در

کنونی افزود :ناوگان سازمان اورژانس کشور سالها است که در

وی با تاکید بر واکسیانسیون عوامل اجرایی خدمات رسانی افزود:

مراسم های ویژه تا مرزهای کشور به مردم خدمات ارائه می دهد.

دیدار با رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران،
با بیان این که فوریت های پزشکی عالوه بر خدمات جمعی گاهی نیازمند

از لحظه ای که مردم به مسافرت های تفریحی می روند ،همکاران

در این نشست مقرر گردید ،به زودی تفاهم نامه ای به شکل جامع

به ارائه خدمات روانی هستند گفت :در تصادفات کسانی که دچار سانحه

سازمان اورژانس به منظور رفاه حال مردم در آمادگی کامل به سر

و منسجم تر بین سازمان اورژانس کشور و نیروی انتظامی در راستای

می برند تا بهترین خدمات را ارائه دهند.

می شوند مشکالت خاص روحی پیدا می کنند و نیازمند حمایت هستند.

گسترش خدمات رسانی بهتر و سریع تر به هموطنان ،امضا شود.

در خط اول ارائه خدمات استرس ها و فشارهای روانی حادثه دیدگان بر
عملکرد کارکنان اورژانس هم تاثیر می گذارد.
رئیس سازمان اورژانس کشور افزود :در کنار تیم فوریت های پزشکی ،تیم

دیـــدار رئـــیس
دانشـــکده علـــوم
ـا
ـادان بـ
ـکی ابـ
پزشـ
رئـــیس ســـازمان
اورژانس کشور

روانشناسی می تواند موجب حمایت های روحی و روانی شود.
رئیس سازمان نظام روانشناسی هم در این دیدار گفت :روانشناسی و مشاوره
در کرونا و حوادث می تواند کنار تیم های عملیاتی حضور داشته باشند که
در کل دنیا هم این موضوع در نظر گرفته شده و باید پیش بینی آن
از قبل انجام شود.
وی افزود :کشور ما در حوادث غیر مترقبه تجربه دارد و پس از بحران،
حوادث دیگری هم می تواند آسیب های اجتماعی را ایجاد کند.
دکتر حاتمی گفت :افسردگی ،وسواس و اختالل شخصیت مواردی است

◄ به گزارش مرکز اطالعرسانی سازمان اورژانس کشور ،دکتر

بسیاری از خدمات درمانی با سهولت به مردم منطقه ارائه خواهد شد.

که در حوادث به افراد پس از سانحه آسیب می رساند.

شکراهلل سلمان زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان و نیز رئیس

دکتر سلمان زاده همچنین از آمادگی برای پذیرش دانشجویان خانم

وی افزود :ما به عنوان متولی سالمت روان جامعه  2خواسته از جمله کنار

اورژانس این شهرستان ،در دیدار با دکتر کولیوند رئیس سازمان

در رشته فوریتهای پزشکی در دانشکده علوم پزشکی

شیوه نامه های بهداشتی در کرونا باید پیوست سالمت روانی هم به بیمار

اورژانس کشور گزارشی از وضعیت پایگاه های اورژانس و مرکز

آبادان خبر داد.

داده شود و غربالگری آموزش و پرورش باید انجام شود و شناسنامه سالمت

فوریت های پزشکی استان خوزستان ارائه کردند.

در این دیدار ،رئیس سازمان اورژانس کشور ضمن اشاره به

روان داشته باشند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان در این دیدار ،خواستار

اختصاص بودجه به آن دانشکده اظهار کرد :راهاندازی درمانگاه

رئیس سازمان نظام روانشناسی گفت :می توان در هر استان  30الی 40

راهاندازی هر چه سریعتر درمانگاه شلمچه شد و گفت :ساختمان این

دائمی میتواند بخش زیادی از مشکالت مردم منطقه را حل کرده و

روانشناس را آموزش داد که در بحران های خاص توانمندی داشته باشند

درمانگاه آماده تحویل است و با راهاندازی این درمانگاه تخصصی

خدمترسانی به آنان را بیش از پیش تسهیل کند .ادامه خبر

تا بتوانند حمایت های روانی پس از بحران را داشته باشند .ادامه خبر
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اجتماعـی

سال اول * شماره  16 * 14تیر ماه 1400

قدردانـی از تکنسین های موفق
خرداد ماه مرکز اورژانس تهران
◄به گزارش روابط عمومی اورژانس تهران؛ صبح شنبه پنجم تیرماه ،1400
به منظور قدردانی از تعدادی از تکنسین های اورژانس تهران که در خردادماه

معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور؛

تشریـح جزئیات امدادرسانی اورژانـس در
حادثه تلخ واژگونـی اتوبـوس خبـرنگاران

سال جاری عملکرد تحسین برانگیزی داشتند مراسمی با حضور دکتر پیمان

◄ معاون فنی وعملیات سازمان اورژانس کشوردر مورد

معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور افزود :بعد از رسیدن

صابریان رئیـس مرکـز اورژانـس تهران و سایر مسئوالن این مرکز برگـزار شد.

جزئیات این حادثه تلخ گفت :با اورژانس دیر تماس گرفته شد.

اورژانس به این  2حادثه  ،دیگر فوتی نداشتیم.

در این مراسم از تکنسین های اورژانس با اهدا لوح و پاداش نقدی قدردانی شد.

اولین آمبوالنس پس از  11دقیقه به حادثه رسیده است.

دکتر نوری گفت :در حادثه اتوبوس خبرنگاران  19دقیقه بعد

برنامه ارزیابـی وضعیت امادگـی
جسمانـی پرسنـل عملیاتـی
مرکز اورژانس تهران

به گزارش مرکز اطالع رسانی سازمان اورژانس کشور ،دکتر

حادثه به اورژانس زنگ زده شده است و این تاخیر امکان احیا و

نوری در برنامه چاپ اول شبکه خبر ضمن عرض تسلیت به

یا هر خدمت ارزشمند دیگر را از بین می برد .علت عدم تماس با

خانواده درگذشتگان حادثه اتوبوس های خبرنگاران و سربازان

اورژانس یه بخشی مربوط به اضطراب و شوک افراد حاضر در

معلم افزود :ساعت  17:26دقیقه اتوبوس خبرنگاران دچار سانحه

حادثه است که فکر زنگ زدن به اورژانس نیستند و بخشی هم

شده و متاسفانه زمان تماس با اورژانس ساعت  17:45دقیقه بوده

مربوط به پوشش مخابراتی است که ما در حال بررسی آن هستیم .

◄برنامه ارزیابی وضعیت آمادگی جسمانی پرسنل عملیاتی مرکز اورژانس

که این نشان می دهد که از بروز حادثه تا تماس با اورژانس 19

وی افزود :با توجه به اینکه اتوبوس های حمل و نقل کشور سامانه

تهران توسط واحد پژوهش برگزار شد.

دقیقه فاصله وجود دارد.

ای دارند که همه اتفاقات رو ضبط و ارسال می کند و همچنین یه

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس تهران؛ برنامه ارزیابی وضعیت

معاون فنی و عملیات اورژانس گفت :در فاصله مکانی این حادثه

سری از داده ها نیز در سازمان اورژانس کشور است مثل زمان ها،

آمادگی جسمانی پرسنل عملیاتی مرکز اورژانس تهران با همکاری مرکز

ما  6پایگاه اورژانس داریم که همزمان با تماس با اورژانس از

تماس ها و ضبط مکالمات ،بر اساس بررسی این چند مستند ،علت

تحقیقات تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

همه پایگاه ها به محل حادثه آمبوالنس اعزام شد و اولین

و چگونگی این حوادث بررسی خواهد شد.

و متخصصین طب ورزش با همت واحد پژوهش این مرکز برگزار شد.

آمبوالنس  11دقیقه بعد از تماس به صحنه حادثه رسیده است.

معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور در آخر افزود :ما

گفتنی است؛ پس از اتمام ارزیابی ،در جهت ارتقا سطح آمادگی جسمانی

وی گفت :زمان بندی ها در حادثه خیلی مهم هستند ،ما  2نفر رو

چند مکاتبه با خودروسازها داشته ایم تا دستگاهی را روی خوردو

پرسنل برنامه تمرینی و کلیپ های ورزشی هدفمند طراحی شده بر اساس

از اتوبوس خبرنگارن و  5سرباز معلم را در حادثه دوم از دست

ها نصب کنند که در صورت بروز حادثه ،امکان ارسال اتفاق و

عملکرد تکنسین فوریت های پزشکی در عملیات و جلسات آموزشی زیر نظر

داده ایم .اگر زمانبندی ها درست رعایت نشوند و اورژانس دیر

لوکیشین حادثه برای اورژانس  115داشته باشد تا آمبوالنس سریع

اساتید به مدت  3ماه برگزار خواهد شد .ادامه خبر

به حادثه برسد افراد بیشتری را از دست خواهیم داد.

به سمت آن حادثه حرکت کند .ادامه خبر

را خاطر نشان می کردند .همین جا از خانم دکتر خفری ،جهانی سکته مغزیInternational Journal of Stroke

اشنایـی با نفـر دوم
پژوهشگـر برتر سازمان
اورژانـس کشـور

صورت علمی کار را شروع کنیم و با مدل  SWOTکار ویرایش نهایی داریم .در خصوص کتاب نیز در سال  99با

شایان علیجان پور تکنسین اورژانس  115بابل

من شروع شد .بعد از ریل گذاری و انجام زیر ساخت ها شتاب کار شروع شد و دو جلد کتاب برادی  ، 2018دو

خانم دکتر ایزدپناه ،دکتر افشین خانی و دکتر امین ضرغامی با  IF=3.33چاپ شد سپس مقاله بعدی  IF=2در مجله
تشکر میکنم.

 Caspian Journal of Internal Medicineو

برگردیم بیایم اورژانس ،شروع شما چگونه بود؟

سعی کردیم مقاالت با کیفیت کارکنیم و همین االن حدود

با توجه به این که پژوهش یه کار علمی است سعی شد به  12مقاله سابمیت شده در دست داوری و  3مقاله در حال

◄ آقای علیجان پور خودتان را کامل معرفی بفرمائید؟

که شامل :طراحی افیلیشن ،لوگو ،ایجاد شورای پژوهشی ،کتاب تروما و یک کتاب در خصوص سکته مغزی در

به نام او که شفا دهنده دل هاست ،بنده شایان علیجان پور ،متولد  ،1369ساکن بابل ،کارشناس ارشد

تقسیم فیلد شورای پژوهشی ،تصویب عنوان در شورای مراحل چاپ شده ،دریافت شابک یا ویرایش نهایی قرار

پرستاری مراقبت های ویژه و مسئول پژوهش اورژانس پیش بیمارستانی بابل هستم .حدودا  6سال

پژوهش داخل اورژانس و تصویب طرح در مرکز گرفتند .از تک بعدی کار کردن خارج شدیم و توسعه

است که به عنوان کارشناس فوریت های پزَشکی در پایگاه دانشگاه به عنوان تکنسین عملیاتی

تحقیقالت عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،چاپ فراخوان روابط و همکاری با سایر مراکز و دانشگاه ها در دستور کار

مشغول به کار هستم و حدودا دو سال است که مسئولیت پژوهش را نیز به عهده دارم .کارشناسی را

همکاری طبق الویت های پژوهش سازمان ،هماهنگی با قرار گرفت .با مرکز تحقیقات اختالل حرکت دانشگاه علوم

در دانشگاه علوم پزشکی بابل و مقطع ارشد را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گذراندم.

مراکز تحقیقات و کمیته تحقیقات دانشجویی ،همکاری با پزشکی بابل ،مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

دوره طرح وارد اورژانس بابل شدم و هم اکنون به عنوان نیروی شرکتی مشغول به کار می باشم.

اساتید مختلف بود ،کار جدی تر پیگیری شد .چیزی که اصفهان ،مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر ،دانشگاه

بریم سراغ پژوهش ،چی شد اصال ،از کجا پژوهش را شروع کردید؟

برای من مهم بود وضعیت سایر مراکز بود خوشبختانه علوم پزشکی تهران ،شهید بهشتی ،ایران ،شاهد و ....طرح

سال  91-90درس روش تحقیق و آمار داشتیم ،خب قبلش هم کارگاه پژوهشی توسط کمیته

بعضی از مراکز خوب کار کرده بودند و در همه ی حوزه مشترک داریم .به عنوان داور همتا ( )Pear Review

تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی بابل برگزار گردیده بود و من شرکت می کردم .بعد از این که

ها پیشرو بودند و بعضی از مراکز عقب بودند .مشغول به همکاری هستم .در بحث کنگره و همایش ها

این واحد درسی شروع شد به ما گفتن یک عنوان تحقیقاتی بردارید و پروپوزال بنویسید .با مشورت

نقاط ضعف ما کتاب و اختراع بود و در زمینه مقاله وضعیت بیش از  50چکیده مقاله به عنوان ارائه دهنده به شکل پوستر

با سایر دوستان ما طرح تحقیقاتی " بررسی کیفیت زندگی بیماران پیوند کلیه شهرستان بابل" را

متوسط داشتیم.

شروع کردیم که خدا رو شکر تصویب شد و انجام دادیم .حین کار سختی کار پژوهش با توجه به

چگونه توانستید عرض مدت کوتاه به سایر مراکز بنده سکته مغزی هست در دهمین کنگره بین المللی سکته

این که اولین کار بود را حس کردیم و تجربه ای شد برای کارهای دیگر .همزمان سایر کارگاه ها

اورژانس دانشگاه های مادر و تیپ یک هستند مغزی در تهران و سومین کنگره التهاب سیستم عصبی در
برسید؟
مشهد پوستر برتر شدیم .ارائه مقاله به زبان انگلیسی شامل3

ها می گذاشتند من هم کنارشون یاد می گرفتم .همایش ها را شرکت می کردیم و کار پروپوزال،

در فاصله کوتاهی توانستیم در خصوص چاپ مقاله چکیده مقاله در دوازدهمین کنگره بین المللی سکته مغزی
پیشرفت کنیم .کارهای کوتاه مدت را شتاب دادیم مثل در تهران و  4مقاله در کنگره التهاب سیستم عصبی در مشهد

تشویق می کردند .همان سال ها ،من اولین ارائه خودم را در حضور بیش از  100نفر انجام دادم که

مقاالت مروری و روی به تحقیقات مشترک با رویکرد بین نقطه عطفی در کار پژوهشی بنده بوده است.
حرفه ای آوردیم .خوشبختانه مقاله ما در مجله فدراسیون

را شرکت کردیم و با دوستان کمیته تحقیقات بیشتر آشنا شدیم و با توجه به انرژی زیادی که آن
چکیده نویسی و مقاله را علمی تر دنبال کردم و دوستان نقاط ضعف را به من می گفتنـد و من را
بیشترین استرس رو داشتم .اما خدا را شکر ارائه خوبی بود و دوستان هم مجددا نقاط قوت و ضعف

و سخنرانی انجام دادم و با توجه به این که فیلد تخصصی

سال اول * شماره  16 * 14تیر ماه 1400

اجتماعـی 4

رئیس اورژانس  115کردستان خبر داد؛

انجام بیش از پنـج هزارماموریت
اورژانس  11۵کردستان در خرداد
امداد رسانی به  ۹1نفر بر اثر انواع مسمومیت ها
◄ رئیس اورژانس  115کردستان از انجام پنج هزار و  384ماموریت
امدادرسانی به بیماران و مصدومان استان در خرداد ماه سال جاری
خبرداد.

اغاز طرح های عمرانی ساختمان
اورژانس پیش بیمارستانی در یزد

وی درخصوص جزئیات این خبر اظهار کرد :از تعداد مأموریت انجام
شده یک هزار و  172مورد مربوط به حوادث تصادفی 741 ،مورد
مربوط به حوادث غیرتصادفی بوده است.

◄ مراسم آغاز طرح های عمرانی ساختمان اورژانس پیش بیمارستانی
محور عقدا  -نائین (نوگنبد) در شهرستان اردکان یزد برگزار شد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی سازمان اورژانس کشور؛ ساختمان
اورژانس پیش بیمارستانی استان یزد ،قرار است در زمینی به مساحت
 5000مترمربع و ساختمانی با زیر بنای  300مترمربع همراه با جا نمایی
پد فرود بالگرد و تأمین اعتبار یک میلیارد و صد میلیون تومان به همت

رئیس اورژانس  115بم خبر داد؛

انجـام دو هزار و  1۹۵مأمـوریت
اورژانـس  11۵بـم در خرداد ماه
◄ به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس؛ بم درخرداد ماه سال جاری

رضا پیرا با بیان اینکه طی مأموریتهای انجام شده یک هزار و بیست
مصدوم مربوط به حوادث تصادفی و تعداد یک هزار و  865مددجو
مرتبط با حوادث غیر رانندگی به بیمارستانهای استان اعزام شده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد :طی ماه گذشته به 1257مصدوم بر اثر
حوادث تصادفی و  260مصدوم دیگر به دلیل حوادث غیر تصادفی

رتبه یک ماموریت های اورژانس بم را تصادفات ثبت کردند.

توسط نیروهای اورژانس  115خدمات ارائه شده است.

فریدون علیپور مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی بم در مورد

مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی

عملکرد این مرکز در خرداد ماه  1400اظهار داشت :اورژانس بم در

کردستان با بیان اینکه در مدت زمات یاد شده  91مورد مسمومیت در

مجموع دو هزار و  195مأموریت انجام داده است که  777ماموریت آن

استان به مرکز پیام  115گزارش شده است ،خاطرنشان کرد :از این تعداد

شهری و 1418ماموریت جاده ای بوده است.

 3مورد مسمومیت با گاز منواکسید کربن اعالم شده است.

وی افزود :از این تعداد ماموریت هایی که مرکز اورژانس بم انجام داد

وی در پایان تعداد ماموریت های انجام شده توسط بالگرد پایگاه

رئیس اورژانس  115اصفهان خبر داد؛

 765بیمار و مصدوم به بیمارستان پاستور شهرستان بم منتقل شدند .در این

اورژانس هوایی استان را در خرداد ماه  13مورد اعالم کرد.

بیـش از  ۷1هزار مأمـوریت در

ماه مرکز اورژانس بم  526ماموریت تصادفی انجام داده است که از این

خیّرین سالمت شهرستان اردکان به بهره برداری رسد.
این مراسم هفتم تیرماه با حضور رئیس اورژانس یزد ،مدیر شبکه
بهداشت و درمان شهرستان اردکان ،بخشدار عقدا و جمعی از مسئوالن
استانی برگزار شد .ادامه خبر

کارنامـه اورژانـس اصفهان

تعداد

ماموریت تصادفی  156مورد شهری و 370مورد حادثه

جاده ای بوده است.
مدیر مرکزاورژانس  115بم اضافه کرد :بعد از ماموریت های تصادفی

در  3ماهه نخست امسال

که رتبه یک ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی بم در اردیبهشت

◄ به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس  115اصفهان ،دکتر غفور

ماه بود ،ماموریت های قلبی  123مورد ،ماموریت های تنفسی  32مورد و

راستین اظهار کرد :تکنسینهای اورژانس پیشبیمارستانی استان

مسمومیت ها 48مورد بوده است .

اصفهان در  3ماهه نخست امسال با حضور در  71هزار و  194ماموریت،

علیپور در ادامه گفت :درخرداد ماه امسال ،سیزده هزار و  464مورد تلفن

به مصدومان و بیمارانِ  55هزار و  268حادثه غیر رانندگی و مجروحانِ

های اورژانس  115به صدا در آمد که از این تعداد  603تماس مزاحمت

 15هزار و  927حادثه رانندگی امدادرسانی کردند.

تلفنی بوده و  371تماس مشاوره بوده است و 1950تماس منجر به اعزام

مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان تصریح کرد:

آمبوالنس شد.

آمارهای ذکر شده در این مدت برای شهرستان اصفهان  36هزار و 407

وی از رضایت باالی  90درصدی نسبت به نحوه خدمات رسانی پرسنل

عملیات اورژانس پیشبیمارستانی شامل  29هزار و  302ماموریت

این مرکز طی تماس و نظر سنجی از دریافت کنندگان خدمات امدادی

غیرتصادفی و  7هزار و  105ماموریت تصادفی بوده است.

و درمانی این مرکز خبر داد.

دکتر راستین خاطرنشان کرد :از ابتدای امسال تا پایان خردادماه،

ایین کلنگ زنی پایگاه اورژانس
3راهی شهیـد برزگر در هویزه

اورژانس هوایی فوریتهای پزشکی استان اصفهان  11بار به ماموریت
مجموع این ماموریت ها  6ماموریت برای حادثه دیدگان تصادفات

تصادف زنجیره ای با  3کشته و
یازده مصـدوم در تهـران

◄ دکتر پیمان صابریان رئیس مرکز اورژانس تهران گفت :حوالی

رانندگی و  4ماموریت برای اعزام دیگر موارد فوریتهای پزشکی و 1

هویزه در منطقه وسیعی از این شهرستان با همت مدیر بنیاد کرامت

ساعت  19:04دقیقه روز چهارشنبه نهم تیرماه تصادف زنجیره ای در

ماموریت برای انتقال مادر باردار بودند.

رضوی ،هیات همراه و با هماهنگی حوزه اجتماعی دانشگاه علوم

جاده قدیم قم  -تهران به مرکز اورژانس  115تهران اعالم شد که با

وی یادآور شد :اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان با استعداد 155

پزشکی اهواز برگزار شد.

اعالم این خبر بالفاصله دو دستگاه اتوبوس آمبوالنس و  6دستگاه

پایگاه امدادی  2 ،دستگاه اتوبوس آمبوالنس و  5اتاق فرمان در سرتاسر

آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند.

گفتنی است؛ این پایگاه با جانمایی مصوب و نیاز منطقه ای شهرستان

استان به صورت شبانه روزی و رایگان در حال ارائه خدمات

هویزه 4 ،ماه دیگر قابل بهره برداری است و جهت خدمت رسانی به

در این حادثه  3نفر جان باختند و  11نفر مصدوم شدند که بعد از اقدامات

فوریتهای پزشکی به شهروندان است .ادامه خبر

هموطنان در اختیار مرکز مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی اهواز

اولیه توسط تکنسین های اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

قرار خواهد گرفت.

اعزام شد و  14بیمار و مصدوم را به مراکز درمانی منتقل کرد که از

◄آیین کلنگ زنی پایگاه اورژانس  115سه راهی شهید برزگر در

 ۵اجتماعـی

◄
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افزایش همکاریهای اورژانس فارس
و بهزیستـی استان
رئیس مرکز حوادث و فوریتهای

تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند شرایط

پزشکی استان فارس با اشاره به انعقاد تفاهمنامه

خاصی دارند بنابراین باید تمام تالش را برای

بین اورژانس  115فارس و اداره کل بهزیستی

ارتقای خدمات به آنان بهکار گرفت.

رئیس اورژانس  115فارس خبر داد؛

رونمایی از دو فروند بالگرد پیشرفته اورژانس
هوایـی در شیـراز

استان ،گفت :این تفاهمنامه همکاری برای

رئیس اورژانس استان فارس ادامه داد :افزایش

کمک و ارائه خدمات به آسیبدیدگان

تعامل و همکاری در بهبود ارائه خدمات به

◄ به گزارش روابط عمومی مرکز حوادث و

بزرگساالن ویژه بیماران قلبی و دستگاه ونتیالتور است.

اجتماعی و مددجویان منعقد شد.

بیماران اورژانس و افراد نیازمند به مداخالت

فوریتهای پزشکی استان فارس ،دکتر محمد جواد

وی با بیان اینکه بالگرد اورژانس فارس گامی در جهت

به گزارش روابط عمومی مرکز حوادث و

روانی ،اجتماعی و توانبخشی و اقدام مشترک

مرادیان با بیان اینکه دو فروند بالگرد پیشرفته به ناوگان

تکمیل حلقه و چرخه درمان است ،یادآور شد :از ابتدای

فوریتهای پزشکی استان فارس ،دکتر محمد

و یکپارچه به جهت کنترل و کاهش

اورژانس هوایی فارس افزوده شده است ،گفت :با

سال جاری تاکنون اورژانس فارس با انجام  55عملیات

جواد مرادیان از همکاری مرکز مدیریت

آسیبهای اجتماعی از مهمترین موضوع این

پیگیریهای انجام شده و در جهت افزایش توان،

امداد هوایی به مددجویان خدمات فوریت های پزشکی

حوادث و فوریتهای پزشکی و اداره بهزیستی

تفاهم نامه یکساله است.

سرعت و تعداد پروازها و نیز برای پاسخگویی به

ارائه کرده است.

استان برای کمک به مددجویان و ایجاد

وی افزود :اعزام تیم فوریتهای پزشکی به

ماموریتهای جادهای و ترافیکی ،بیماران حاد قلبی و

او تصریح کرد :مدیریت زمان در ارائه خدمات پزشکی

همافزایی بین خدمات پزشکی و اورژانس

محل حادثه هنگام بروز هرگونه آسیب

مغزی ،انتقال به موقع مادران باردار دو فروند بالگرد

و انتقال مصدومان به مراکز درمانی از دستاوردهای

اجتماعی خبر داد.

اجتماعی در موارد خشونتهای خانگی اعم از

برای ارائه خدمات به استان اختصاص یافت.

اورژانس هوایی به ویژه در استان پهناور فارس است.

او افزود :تفاهم نامه همکاری مشترک مرکز

کودک آزاری ،همسرآزاری ،معلول آزاری،

وی با اشاره به اینکه یکی از این دو فروند بالگرد از

شیراز مرجع پذیرش بیماران و مصدومان از استانهای

مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان

اقدام به خودکشی و همکاری با اورژانس

نوع  MI 17است که قابلیت حمل همزمان  12بیمار با

جنوبی کشور است و استان فارس با وسعت جادههای

فارس و اداره کل بهزیستی فارس به منظور

اجتماعی ،اعالم موارد اضطراری به اورژانس

مراقبت کامل پزشکی و استفاده در مسیرهای طوالنی را

خود یکی از استانهای پرحادثه در زمینه حوادث

ایجاد بستر مناسب جهت بهبود ارائه خدمات

 123بخشی از تعهدات بدر این تفاهمنامه است.

دارد ،ادامه داد :بالگرد دیگر نیز از نوع BELL 250

ترافیکی است ،از اینرو اورژانس هوایی از مهمترین

سالمت در حوزه فوریتهای پزشکی،

مرادیان همچنین ایجاد خط ارتباطی مستقیم

است که دارای ظرفیت حمل سه بیمار و استفاده در

ارکان خدمات رسانی به نیازمندان در این استان

توانبخشی ،پیشگیری و سالمت اجتماعی به

جهت تسریع در برقراری ارتباط عملیاتی و

حوادثی است که سرعت در امدادرسانی از اهمیت

محسوب میشود.

افراد نیازمند به امضآء رسیده است.

همکاری در تدوین پروتکل جهت ارائه

ویژهای برخوردار است.

مرادیان گفت :در حال حاضر  5پایگاه اورژانس هوایی

مرادیان با اشاره به اینکه تعامل و همکاری دو

خدمات بهتر به مراجعین مرتبط به دو حوزه را

مرادیان با بیان اینکه  2تکنسین در هر پرواز حضور

در استان فارس برای ارائه خدمات فوریتهای پزشکی

سازمان میتواند در جهت رفع مشکالت جامعه

به عنوان اقدامات مشترک بین این دو مرکز

مییابند ،ادامه داد :این بالگرد ها مجهز به انواع تجهیزات

به نیازمندان فعالیت دارند که در صورت نیاز تعداد

اثرگذار باشد ،یادآور شد که مددجویانی که

عنوان کرد.

پیشرفته اورژانسی از جمله  ICUنوزادانICU ،

بالگرد ها قابل افزایش است.

تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند شرایط

بزرگساالن ویژه بیماران قلبی و دستگاه ونتیالتور است.

خاصی دارند بنابراین باید تمام تالش را برای

رئیس اورژانس فارس با بیان اینکه بالگرد اورژانس

ارتقای خدمات به آنان بهکار گرفت.
رئیس اورژانس استان فارس ادامه داد :افزایش
تعامل و همکاری در بهبود ارائه خدمات به
بیماران اورژانس و افراد نیازمند به مداخالت
روانی ،اجتماعی و توانبخشی و اقدام مشترک
و یکپارچه به جهت کنترل و کاهش
آسیبهای اجتماعی از مهمترین موضوع این
تفاهم نامه یکساله است.
او تصریح کرد :اعزام تیم فوریتهای پزشکی
به محل حادثه هنگام بروز هرگونه آسیب
اجتماعی در موارد خشونتهای خانگی اعم از

اماده باش کامل اورژانس  11۵اهـواز به دلیل
فارس گامی در جهت تکمیل حلقه و چرخه درمان
تاکنوندر استان خوزستان
شدید
گرمای
سال جاری
است ،یادآور شد :از ابتدای

منصور به
امداد؛ هوایی
 55عملی
روابطانجام
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اورژانس
پور حسین زاده مسئول فوریت های پزشکی اهواز گفت :با شروع
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عمومی
گزارش
◄به
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ی
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ی
مددجو
فصل گرما و بحران افزایش دما و مصرف برق ،کلیه پایگاه های اورژانس  115به حالت آماده باش درآمدند و درصورت
است.
هرگونه آتش سوزی و گزارش سریعاً یک دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام می گردد.
خدماتلپزشکی
زمان در
کرد:درمدیری
او
گرمازدگی توسط تکنسین اورژانس به بیمارستان انتقال داده می شوند.
ارائه نفر بدلی
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وی در پایان توصیه کرد درصورت مواجه با عالیم گرمازدگی مثل گرفتگی عضالت ،کاهش سطح هوشیاری ،ضعف و
است.
پهناور فارس
تماس در
هوابایی115به ویژه
ک بودن به مراکز درمانی به اورژانس مراجعه نمایند.
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ی
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و
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راز رسیدن آمبوالنس به محل حادثه بیمار گرمازده را به محل امن و خنک انتقال داده ،لباس های تنگ را آزاد ،صورت
قبل از
جادههای
استانوفارس
کشوررا بااست
وجنوبی
هوشیاری وی باشید.
وسعت سطح
مراقبباتنفس و
آبوشسته
دستان وی
خود یکی از استانهای پرحادثه در زمینه حوادث
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بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت از سازمان اورژانس کشور
◄ دکتر سید جعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران ،روز دوشنبه  14تیرماه سال جاری در راستای افزایش همکاری ها با سازمان اورژانس کشور با حضور در محل این سازمان
با دکتر پیر حسین کولیوند دیدار و گفتگو کرد.
وی در حاشیه این دیدار از محل دیسپچ ،مرکز هدایت عملیات و بحران و مرکز هدایت و پایش مراقبت های درمانی سازمان اورژانس کشور دیدار کرد.

جهت مشاهده این گزارش تصویری کلیک کنید

چند رسانه ای 6
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