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به مصدومین و مجروحین  ییس سازمان اورژانس کشور در نامه ای به وزیر بهداشت اعالم کرد که این سازمان برای اعزام تیم های فوریت های پزشکی و درمانی جهت کمکر ◄

 .آمادگی دارد و تمام توان خود را جهت انتقال مصدومین و مجروحین به ایران به کار خواهد گرفتهجوم وحشیانه رژیم غاصب اسراییل 

 

 

 وریـکش

 

 سازمان اورژانس کشور یاعالم آمادگ
 ینیفلسط نیو مجروح نیکمک به مصدوم یبرا 

نابودی رژیم اشغالگر قدس را به دور، به ثمر خواهد رسید و های پزشکی با اذعان به اینکه مقاومت ملت فلسطین به ویژه جوانان فلسطینی و فریادهای مسلمانان و آزادگان جهان در آینده ای نه چندان  پرسنل فوریت

سال آینده را نخواهد دید، جنایت اشغالگران و حامیان غربی و عربی آنان علیه فلسطین مظلوم و قدس شریف را محکوم  2۵که اسراییل 《مدظله العالی》ارمغان خواهد داشت؛ با پشتوانه دوراندیشی رهبر فرزانه انقالب

 "وَ ان اهللَ موهِنُ کَیدِ الکافِرینَ"جنایتکار و برخی حکام خودفروخته و خائن کشورهای عربی حامی این دولت نامشروع هشدار می دهد که نموده و به رژیم صهیونیستی، آمریکای 

زام تیم های فوریتهای پزشکی و درمانی جهت کمک به مصدومین ی اعدر صورت صالحدید شما سرور عزیز و ارجمند و جهادیمان، سازمان اورژانس کشور به همراه پرسنل خدوم و والیت مدار خود آمادگی خود را برا

و در صورت نیاز، انتقال به میهن اعالم می دارد و در صورت دستور جنابعالی،  و مجروحین این هجوم وحشیانه رژیم غاصب اسراییل اعالم داشته و تمام توان خود را برای انتقال مصدومین و مجروحین به ایران برای مداوا

 ادامه خبر های عملیات ویژه و تخصصی این سازمان اعزام خواهند گردید.تیم 

 :متن نامه شرح زیر است
 

 جناب آقای دکتر سعید نمکی

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزیر محترم 
 

دفاع از مظلوم، میراث گرانبهای بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و باطل السحر ائتالف 

های شیطانی علیه اسالم و مسلمین به ویژه مسلمانان مظلوم فلسطین است. دفاع از 

مظلومین، نقطه عطف و تجسم تاثیر شگرف والیت در به حرکت درآوردن توده 

فکری مردم در جهت دفاع از اسالم ناب محمدی)ص( و ناکام گذاشتن  های عظیم

سال، اقدام   43ترفندهای شوم دشمنان اسالم است. امروز پس از گذشت بیش از 

هوشمندانه حضرت امام)ره( در ایجاد وحدت و اراده ملی و تمرکز بر ظلم ها و 

سی پوشیده نیست؛ جنایت های غده سرطانی اسراییل علیه مردم مظلوم فلسطین بر ک

بطوریکه اکنون حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان و مظلوم فلسطین به یک 

 .خواست جهانی تبدیل شده است

 نیبهداشت و درمان اربع تهیبا کم یمردم ینهاد ها یهمکار
تشکل  نیدارند و هرساله ا یمردم یبا نهادها یمستمر یهمکار یجهاد یها : گروهجزئیات این خبر گفتدر مورد سازمان اورژانس کشور  سیرئ

 .آماده هستند ریمس نیکمک در ا یبرا یمردم یها

سازمان در تعامل با  نیبر عهده سازمان اورژانس کشور بوده و ا نیبهداشت و درمان اربع تهیکم استیر ریاخ یها : در سالافزود وندیکول دکتر

 .کند یم تیرا هدا نیاربع ریو هالل احمر همه ابعاد سالمت مس یستیبهز ،یانتظام یرویهمچون ن گرید یها ارگان

خاص  یمارستانهایاتوبوس آمبوالنس، ب ار،یس یدرمانگاهها مارستانها،یب زیدارو، تجه نیخدمات سالمت از جمله تام هیکل نیاربع امیافزود: در ا یو

  .است نیبهداشت و درمان اربع تهیکم فی( از جمله وظاییار ان ا یب ی) سیتخصص

مصارف  یثابت و حت یها رساختیتوانند در حوزه ز یسالمت م نیریو هدر رفت منابع افزود:  خ یکار یاز مواز زیبا اشاره به پره وندیدکتر کول

 .کمک کنند تهیکم نیروزانه به ا

از  یو افغانستان یهزارزائر پاکستان 180از  شیکشورمان ب یونیلیعالوه بر زائران م نیاربع امیسازمان اورژانس کشور اظهار کرد:  هر سال در ا سیرئ

بر عهده  نزائرا نیسالمت ا نیشوند که تام یوارد کشور عراق م نیاربع ییمای) ع ( و حضور در راهپنیابا عبداهلل حس ارتیز یبرا رانیا یمرزها

 .است نیبهداشت و درمان اربع تهیکم

 .است نیاربع امیدر ا نیزائر یعبور یرهایشلمچه، چذابه و مهران مس ی: هم اکنون مرزهااضافه کرد وندیکول دکتر

خارج و  یاز حالت نوشتار دیکارها با نیاربع میعظ ییمایراهپ یمانده به برگزار یسازمان اورژانس کشور افزود:  با توجه به زمان کوتاه  باق سیرئ

 .شود یاتیعمل

توانند  یم نیریگفت: خ نیبا شکوه اربع ییمایسالمت درکمک به راهپ نیریخ اقیبا اشاره به اشت ن،یبهداشت و درمان اربع تهیکم ریدب یدکترعرفان

 .سطح خدمات، نوع مشارکت خود را اعالم کنند ،یبند تیبا اولو

 ادامه خبر استفاده کرد. یو مل یاستان یها تیتوان از ظرف یگسترده و م نیاربع ییمایراهپ ریسالمت در مس حگفت: طر یو

سازمان اورژانس  یبه گزارش مرکز اطالع رسان ◄

 نیدر ا نیریخ گفت: وندیکولپیرحسین کشور، دکتر 

در کنار حوزه سالمت بوده اند و در  شهیهمها  سال

 قیگروه ها از طر نیا زین نیاربع میعظ ییایراهپ

 تیپارچه و هماهنگ با اولو کیمردم نهاد  ینهادها

 تهیکم رتوانند در کنا یدر مناطق مختلف کشور م یسنج

 ساز شوند. انیجر نیبهداشت و درمان اربع
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سازمان اورژانس کشور سیرئ تیتسل امیپ  
"یدریدکتر محمود ح"عروج عارفانه  یپ در  

عروج  یامیسازمان اورژانس کشور در پ سیرئ وندیکول نیرحسیدکتر پ ◄

 گفت. تیاز همکاران اورژانس تهران را تسل "یدریدکتر محمود ح"عارفانه 

  

 ادیــست

 

در این دیدار که روز چهارشنبه  پنجم خرداد ماه سال جاری در  وندیکولپیرحسین دکتر  ؛سازمان اورژانس کشور یبه گزارش مرکز اطالع رسان

به مردم در سراسر کشور است گفت: اکنون  یسازمان خدمت رسان نیاز اهداف ا یکی نکهیا انیبا بمحل سازمان اورژانس کشور برگزار شد، 

 .افتیشهرستان اختصاص خواهد  نیدستگاه به ا و در آینده نزدیک چندشده است  یداریبالگرد خر تعدادیهزار دستگاه آمبوالنس و یک 

در  یوگرافیتله کارد یها رساختیشهرستان افزود: ز نیبا اشاره به کمبودها و مشکالت موجود در ا زیاورژانس رفسنجان ن سییر ینلیز دکتر

 ادامه خبر کند. یم تیشهرستان فعال نیاورژانس در ا گاهیپا ستیاز ب شیحال حاضر ب در .رفسنجان فراهم شده است

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 رَاجِعُونَ هِیْلِلََّهِ وَإِنََّا إِلَ إِنََّا
 

از  "یدریدکتر محمود ح" زمانیهمکار عز زیخبر عروج عارفانه و تأثر برانگ

شناس در سازمان اورژانس کشور، موجب تأثر و تألم  فهیپزشکان باسابقه و وظ

 .دیفراوان گرد

از رزمندگان دوران دفاع مقدس و از مدافعان  ،یمتعهد و انقالب یپزشک شانیا

از  یسالمت کشور بودند و عمر ارزشمند خود را در راه خدمت و پاسدار

و زلزله  لیلحظات همچون س نیتر یخصوصاً در بحران زمانیسالمت مردم عز

 یایدن شهبه هموطنان، بهشت را تو شانیگذراند. بدون شک خدمات ارزشمند ا

 .خود خواهد کرد یباق

پزشک  نیدرگذشت ا عهیضا ها؛یهمدرد نیترمانهیضمن ابراز صم نجانبیا

خانواده محترم و همسر فداکار  ژهیرا به خانواده بزرگ اورژانس و به و زیعز

عرض نموده و از خداوند  تیتسل ،یان احمدآن مرحوم سرکار خانم دکتر خ

صبر  دگانبازمان یو برا یسفرکرده، غفران واسعه اله زیآن عز یمتعال برا

 .مینما یمسئلت م لیجم

 دکتر پیرحسین کولیوند

 رئیس سازمان اورژانس کشور

 متن پیام به شرح زیر است:

 کشور و سازمان اورژانس  یخراسان رضو یاستاندار یهمکار

 ازیمورد ناورژانس  یها گاهیپا زیساخت و تجه یبرا

سبزوار که  ییدر گفتگو با خبرنگار وبدا، اظهار داشت: از اورژانس هوا یدر سفر دو روزه خود به استان خراسان رضو وندیکول نیرحسیدکتر پ

اورژانس سبزوار زودتر ساخته و  گاهیپا نیاورژانس و چند یتا ساختمان مرکز میو مقرر شد که کمک کن میکرد دیفعال است، بازد اریبس

 .شود احافتت

 نیچند دیبا شابوریفعال است. البته در ن اریبس زین شابورین ییاورژانس هوا م،یداشت دیبازد شابوریمرکز اورژانس ن نیافزود: امروز از چند یو

 .آنها کمک کنند یو راه انداز زیدر ساخت و اورژانس کشور در تجه یاورژانس ساخته شود که مقرر شد استاندار خراسان رضو گاهیپا

تواند  یاست که م ییاز نظر اورژانس هوا یمناسب اریپوشش بس یتهران تا مشهد، دارا رین اورژانس کشور خاطرنشان کرد: مسسازما سییر

  .امام رضا)ع( ارائه کند نیرا به زائر یو ارزنده ا ستهیخدمات شا

انجام خواهد شد، بر اساس برنامه ششم  یخراسان رضو یسازمان اورژانس و استاتدار یکه  با همکار یکرد: با اقدامات حیتصر وندیکول دکتر

 ادامه خبر شود. یم لیاستان تکم نیتوسعه، پوشش خدمات اورژانس در ا

خراسان  یمقرر شد که استاندار میداشت یکه به خراسان رضو یسازمان اورژانس کشور گفت: در سفر سییر ◄

 آن اقدام کند. زیبسازد و سازمان اورژانس نسبت به تجه یمارستانیب شیاورژانس پ گاهیپا یتعداد ،یرضو

 

و  ییاورژانس هوا زیتجه مسائلی از جمله سازمان اورژانس کشور سییر با رفسنجان 115اورژانس  سییر دیداردر  ◄

 .مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتشهرستان  نیآمبوالنس در ا

 رفسنجان 115س ـی مسائل و نیازمندی های اورژانـبررس

 یاز تهران تا نقطه صفر مرزاورژانس  کسانیخدمات 
 :دکر عنوانرئیس سازمان اورژانس کشور 

 ینقاط کشور همان خدمات نیگفت: خدمات ما در دورتر 3شبکه  بیسازمان اورژانس کشور در برنامه طب سیرئ ◄

 شود. یبزرگ ارائه م یاست که در شهرها

خدمات اورژانس کشور به  هی: کلتلویزیونی در مورد جزئیات این خبر گفتخردادماه در برنامه زنده  12روز چهارشنبه  وندیکولپیرحسین دکتر 

 .شود یزمان ارائه م نیو در کمتر تیفیک نیبا بهتر رانیبه مردم ا کسانیشکل 

 یتخصص یها اورژانس کشور گروه سپجیکرونا در مرکز د وعیاز سخنان خود اظهار کرد: از زمان ش یسازمان اورژانس کشور در بخش سیرئ

 .ارائه دادند را انیمشاوره درباره کرونا به مددجو نیها تا امروز بهتر گروه نیاو  شد لیکتش

گفت:  ،یدر نقطه صفر مرز رجاوهیدرباره نحوه خدمات سازمان اورژانس کشور در منطقه م ما،یدر صدا و س یبا اشاره به پخش مستند یو

 .شود یبزرگ ارائه م یاست که در شهرها ینقاط کشور همان خدمات نیخدمات ما در دورتر

دهند و با استفاده  یزمان خدمات ارائه م نینقاط کشور در کمتر نیفروند بالگرد به دورتر 48: افزودکشور  ییبا اشاره به توسعه اورژانس هوا یو

 .درصد کاهش داشته است 65مادران باردار تا  ریامکانات مرگ م نیاز ا

 5700داشته است، گفت: هم اکنون  یریتاکنون توسعه چشمگ 95ناوگان اورژانس کشور از سال  نکهیا انیسازمان اورژانس کشور، با ب سیرئ

 .دهند یدستگاه آمبوالنس به مردم خدمات ارائه م

کرمانشاه اورژانس کشور له کرد: در زلز اظهار کند،یم یبرابر یجهان یخدمات سازمان اورژانس کشور با استانداردها نکهیا انیبا ب وندیکول دکتر

 ادامه خبر به ثبت رساند. یرکورد جهان 7

حضور رئیس سازمان اورژانس کشور در 
 منزل مدافع سالمت مرحوم دکتر حیدرى

دکتر کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور با همراهى دکتر على سرابى  ◄

، "دکتر محمود حیدرى"معاون توسعه آن سازمان با حضور در منزل مرحوم 

 گفت. تیضمن تفقد از خانواده آن مرحوم، عروج عارفانه ایشان را تسل
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https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2304:2021-06-02-11-26-11&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2304:2021-06-02-11-26-11&catid=10&Itemid=294
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 یـاجتماع 3

 

 ران ـس تهـمرکز اورژان سیرئ تیتسل امیپ

 "یدریمحمود حدکتر " عروج عارفانه یدر پ

 عروج عارفانه یامیمرکز اورژانس تهران در پ سیرئ انیصابر مانیدکتر پ ◄

از پرسنل زحمتکش  مرکز اورژانس تهران را  ،یدریدکتر محمود ح یآقا

 گفت. تیتسل

 

و از رزمندگان هشت سال  مرکز اورژانس تهران وظیفه شناسو  از پزشکان باسابقه "دکترمحمود حیدری"مدافع سالمت 

 روز دوم خرداد ماه سال جاری دار فانی را وداع گفت. دفاع مقدس،

 متن پیام به شرح زیر است:

 راجعون هیانا هلل و انا ال

انجام  نیح یدریدکتر محمود ح دیشه یجیشهادت مدافع حرم، بس خبر

 .دیدر راه خدمت به مردم موجب اندوه و تاسف فراوان گرد فهیوظ

پزشک دلسوز و  نیا زیفقدان تاثر برانگ ،یضمن ابراز همدرد نجانبیا

توانمند مدافع سالمت مردم را به خانواده بزرگ اورژانس و خانواده و 

 یو درمان یپزشک ختهیراه خدمت، جامعه فره دیشه نیبازماندگان محترم ا

رحمت  دیسع دیآن انسان فق یمنان برا زدیعرض نموده و از درگاه ا تیتسل

 .مینما یمسئلت م ییبایبازماندگان صبر و شک یو برا یو مغفرت اله

را به خانواده بزرگ  زیغم انگ عهیضا نیا ،یضمن ابراز همدرد نجانبیا

 تیتسل مانهیاورژانس تهران، خانواده محترم و وابستگان آن مرحوم صم

 یآن مرحوم علو درجات و رضوان و رحمت واسعه اله یعرض نموده و برا

 مساًلت دارم. ییبایبازماندگان محترم صبر و شک یو برا

انیصابر مانیدکتر پ  
 مرکز اورژانس تهران سیرئ

 ییدستورالعمل اجرا نیتدوو  ینشست بررس
 سازمان اورژانس کشور جانباختگان وشهدا 

شهدا و جانباختگان  ییدستورالعمل اجرا نیو تدو ینشست بررس ◄

 .برگزار شد بهشتیو هشتم ارد ستیسازمان اورژانس کشورروز سه شنبه ب

و  ینشست بررس نیاورژانس کشور، دوم یبه گزارش مرکز اطالع رسان

شهدا و جانباختگان سازمان اورژانس کشور با  ییدستورالعمل اجرا نیتدو

سازمان، معاون  دیسازمان، صاحبنظران و اسات استیر یحضور مشاور عال

روز سه  ثارگران،یسازمان در امور ا استیمعاونان  و مشاور ر ندگانیو نما

 . برگزار شد در محل این سازمان بهشتیو هشتم ارد ستیب نبهش

نامه ارائه خدمات به  نییآ یاجرا وهیش و ینشست درباره چگونگ نیا در

در حوادث و سوانح  که در  دگانید بیخدمت و آس یبازماندگان شهدا

  .شده است بحث و تبادل نظر شد یشش بند طراح

 تیدوباره و با رعا یسازمان با بررس استیر یقرار شد مشاور عال انیپا در

 یو برا نیتدو یینامه مذکور را به صورت نها نییآ ،یو قانون ینکات فن

منظور در جلسه  نیبه واحد مربوطه ارائه کند به هم یو آماده ساز میتنظ

 کشورسازمان اورژانس  استیر دییدوم خرداد به تا کشنبهیروز  یینها

 نامه به مراکز ابالغ خواهد شد . نییمصوبات آ دییاز تا پس .دیرس

 مدافع سالمت کریپ عییمراسم تش

 برگزار شد یدریدکتر محمود ح

مرکز اورژانس تهران؛   یبه گزارش روابط عموم ◄

 یروین یدریدکتر محمود ح مدافع سالمت عییمراسم تش

روز ) سه شنبه  اورژانس تهران و مدافع حرم،  دیخدوم فق

از مسئوالن مرکز  ی( با حضور جمع1400چهارم خرداد ماه 

و در قطعه  عییاورژانس تهران، همکاران و همرزمانش تش

است؛  یگفتن .زهرا )س( به خاک سپرده شد تبهش 23

بعد از سال ها خدمت در اورژانس  یدریدکتر محمود ح

 در محل کار درگذشت. فهیانجام وظ نیروز گذشته ح
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 115اورژانس  گاهیپا 6ره سالمت،  شیپو نیآئ نیو هشتم ستیدر ب◄

روز سازمان اورژانس کشور،  سیبهداشت و رئ ریبا حضور وز النیگ

 .کنفرانس افتتاح شد دنویخرداد، به صورت و 10دوشنبه  

 اورژانس سیسازمان اورژانس کشور، رئ یگزارش مرکز اطالع رسان به

 115اورژانس  یها گاهیها، پا هپروژ نیاز ا یگفت: با بهره بردار النیگ

شهر با  نیا یپزشک یها تیکه فور افتی شیمرکز افزا 68شهر به  نیا

 .به مردم خواهد بود یآماده خدمت رسان شتریتوان ب

ها در  گاهیپا نیا زیساخت و تجه یکه برا یافزود: اعتبارات یاسد دکتر

از منبع درآمد  تومان ونیلمی 250و اردیلیم 14نظر گرفته شده  معادل 

 تو سازمان اورژانس کشور بوده اس النیگ یدانشگاه علوم پزشک

مدافع سالمت دکتر  دیرشت، شه 11شماره  گاهیطرح ها شامل پا نیا

 نیب یمکان تیمتر مربع از نظر موقع150منصف، به مساحت  دیوح

 .رشت واقع شده است 4و  1شماره  یگاههایپا

لنگرود  1شماره  گاهیاز پا یلومتریک 2لنگرود، با فاصله  2شماره  گاهیپا

منطقه  گاه،یپا نیمتر مربع احداث شده و با افزوده شدن ا 70و به مساحت 

 خواهد شد.اورژانس  گاهیپا 7لنگرود مجهز به 

 گاهیپا نیمتر مربع دوم 65اورژانس چوبر شفت به مساحت  گاهیپا

از شفت واقع شده  یلومتریک 15شهرستان بوده و در فاصله  نیاورژانس ا

 میامام زاده ابراه یستیتور ریدر مس یمکان تیاز نظر موقع گاهیپا نیکه ا

 شده است.واقع و اسحاق 

 نیسراوان همچن-جاده فومن ریفومن در مس شیاورژانس رودپ گاهیپا

 2معادل  افتهی صیفومن و شفت واقع شده با اعتبار تخص یشهر ها نیب

 .تومان است ونیلیم 350و  اردویلیم

متر مربع در دستور افتتاح 100رودبار به مساحت  رندهیاورژانس ج گاهیپا

 گاهیپاپنج   به زیمنطقه ناین اورژانس  یها گاهیقرار گرفت که تعداد پا

 مه خبرادا. ابدی یارتقاء م

 

 

 یـاجتماع
 

 اورژانس گاهیپا نیدوماحداث 
 در مسکن مهر فوالدشهر یمارستانیب شیپ 

استان  یپزشک یتهایحوادث و فور تیریمد یبه گزارش روابط عموم◄

مسکن مهر  یمارستانیب شیاورژانس پ گاهیپا نیاحداث دوم اتیاصفهان؛ عمل

 .شرکت عمران فوالدشهر در حال اجراست یفوالدشهر با همکار

جنب  4 ثاریمتر مربع واقع در محله ا 200 یربنایپروژه با ز نیا ،است گفتنی 

تومان  ونیلیو هفتصدم اردیلیدوم صیو تخص یمانیسل دیمرکز جامع سالمت شه

 داشته. یکیزیف شرفتیدرصد پ 20شرکت عمران، تاکنون  یاعتبار از سو

از دو هزار و چهارصد مورد خدمت  شیب

در  شابورین 115توسط اورژانس  یرسان

 ماه سال جاری بهشتیارد

 یاستخدام یآزمون عمل یبرگزار

دانشگاه علوم  یپزشک یها تیفور

 سبزوار یپزشک

 توسعه خدمات اورژانس گیالن 
 اده اىـرى و جـپایگاه شه ٦افتتاح با 

 115اورژانس  یدر گفتگو با روابط عموم شابورین یپزشک یها تیحوادث و فور تیریمرکز مد سیرئ◄

 .داشته است شیدرصد افزا 15مرکز نسبت به مدت مشابه سال گذشته  نیا یها تیگفت: تعداد مامور

مشکوک به کرونا  مارانیمورد،  ب220 یمورد، قلب 594ادامه داد: در مجموع، تصادفات با  کیافشارن یمصطف

 رهمترازیمورد، سقوط همتراز و غ132 یحالیمورد ،ضعف و ب 194 یاریمورد، کاهش سطح هوش 221

مرکز  یها تیرتعداد مامو نیشتریمورد ب 64فشار خون  شیو افزا 79 یمورد، تنفس 86مورد، تشنج 114

 .ماه بوده است نیدر ا شابورین یپزشک یها تیحوادث و فور تیریمد

 22 مارستانیمورد به ب 610منتقل شده اند که  یو مصدوم به مراکز درمان ماریب 500او افزود: تعداد هزار و 

 .منتقل شده اند یمراکز درمان ریمورد به سا 76و  میحک مارستانیمورد به ب 814بهمن، 

در  115اظهار نمود: بالگرد اورژانس  یآباد ریجمال خ یآقا هوایی اورژانس مسئول گفتگو ادامه در

 و مصدوم شده است. مارینفر ب 8مورد اعزام داشته که منجر به انتقال  5ماه  بهشتیارد

 یآزمون تست جسمانخبر داد: یدر گفتگو با روابط عمومرئیس اورژانس سبزوار   یغالمعباس کاف دکتر◄

قبول  نیا ی، برا خردادماه چهارم تیدوم لغا خیاز تار یسه روز کار یاورژانس ط یاستخدام نیداوطلب

 .برگزار شد شدگان آزمون استخدامی

 یها یآزمون به رقابت پرداختند که پس از انجام بررس نینفر شرکت کننده در ا 103در مجموع وی افزود: 

اورژانس سبزوار در  یگاههایتعداد پا .رسانه دانشگاه اعالم خواهد شد قیآزمون از طر یینها جیالزم نتا

 ،یمانی، پ یپرسنل زحمتکش اورژانس در قالب رسم 220است که  یو جاده ا یشهر گاهیپا یحال حاضر س

 .بکار هستند مشغول یو شرکت یتبصره ا

در حال  تعدادیمصوب شده که  گاهیپا 13 ،اورژانس یها گاهیدر ادامه برنامه توسعه پاکافی اضافه کرد: 

و فرسوده  یانسان یرونی کمبود .رسد یم یهلل به بهره بردارءشا ، ان 1404در چشم انداز توسعه  یانجام و مابق

 .سبزوار است 115از مشکالت اورژانس  یکی یمیقد یها و آمبوالنس ییشده ناوگان خودرو

 خبر داد: سبزوار 115رئیس اورژانس  نیشابور خبر داد: 115رئیس اورژانس 

 نیهفدهم یـگ زنـکلنمراسم 

 لـباب 115س ـاورژان گاهـیپا

 گاهیپا نیبه عنوان هفدهم رجیموز یشهر گاهیکلنگ احداث پامراسم  ◄

 .زده شد نیبه زماین شهرستان  نیشهرستان بابل با حضور مسوول

 گاهیپا نیا نیمراسم گفت: زم نیا هیاورژانس بابل در حاش سیرئ یدکتر لعل

مترمربع 100بابل به مساحت  یشهر بابل و شهردار یاسالم یبا مصوبه شورا

 گاهیساختمان پا نیداده شد و همچن صیبه منظور ساخت اورژانس تخص

 انیتا پا انشاهللحسن نژاد ساخته خواهد شد و  یمنطقه جناب آقا ریتوسط خ

 .دیرس خواهد یینها یتابستان به بهره بردار

منطقه  یکار امداد رسان گاهیپا نیداشت: ا انیبابل ب 115اورژانس  سرئی

از بلوار جانبازان شهر بابل را  یو بخش یجاده ساحل ،یطالقان ابانیخ ج،یموز

 تحت پوشش قرار خواهد داد.

 

 یامدادخواه یسامانه از  ییرونما
 زدیدر  انیناشنوا

 یامدادخواه یسامانه ارتباط یاندازاز راه  زدیاورژانس  سیرئ ◄

 زدیدر استان  یپزشک یهاتیدرخواست خدمات فور یبرا انیناشنوا

 .خبر داد

 1400خردادماه  10، روز دوشنبه  زدیاورژانس  یگزارش روابط عموم به

، دکتر احمد  انیناشنوا یامدادخواه یاز سامانه  یدر مراسم رونمائ

 یبرا یمارستانیب شیبه خدمات اورژانس پ یدهقان اظهار کرد: دسترس

 نهیمز نیاست که متأسفانه در ا یضرور اریبس یهمه افراد جامعه امر

 .جامعه مغفول مانده اند یهااز گروه یبرخ

 لیها، افراد ناشنوا و کم شنوا هستند که به دلگروه نیاز ا یکیافزود:  یو

 یبرا 115 امیبا مرکز پ یصوت یتماس تلفن یعدم امکان برقرار

 .دچار مشکل هستند یامدادخواه

 شیبا پ انیناشنوا یسامانه امدادخواه لیدل نیکرد: به هم حیتصر وی

 نیا قیدر نظر گرفته شده که بتوانند از طر 10001151000115شماره 

 .اعالم کنند امکیخود را با ارسال پ یشماره، امداد خواه

درخواست کمک  افتیدهقان خاطرنشان کرد: بالفاصله پس از در دکتر

اعزام  انیمددجو یبرا سپچی، آمبوالنس توسط واحد د انیناشنوا یاز سو

ثبت  انیناشنوا یامدادخواه یدر سامانه  لیموبا یشماره  1790. گرددیم

شده  یمعرف یها یشماره  قیشده است و افراد ناشنوا و کم شنوا از طر

،  یپزشک یتهایتوانند در صورت بروز فور یم یستیبهز طتوس ی

 ادامه خبر. خود را ثبت کنند یامدادخواه

 

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2298:2021-05-31-06-15-52&catid=83&Itemid=294
https://web.ssu.ac.ir/page-orjans/fa/54/dorsaetoolsenews/20334-G0/tool_dorsaetoolsenews_sample_orjans_block2063
https://web.ssu.ac.ir/page-orjans/fa/54/dorsaetoolsenews/20334-G0/tool_dorsaetoolsenews_sample_orjans_block2063
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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 مرکز اورژانس تهرانماه  بهشتیموفق ارد یها نیاز تکنس یقدردان

اورژانس  یها نیاز تکنس یاز تعداد ی، به منظور قدردان1400خرداد  10روز اورژانس تهران؛  یبه گزارش روابط عموم ◄

 سیرئ یبا حضور دکتر طاهر اصفهان یداشتند مراسم یزیبرانگ نیعملکرد تحس ریاخ یماه سال جار بهشتیتهران که در ارد

 تهیمسئوالن در کم ریمرکز اورژانس تهران و سا اتیو عمل یزاده معاون فن ینیحس دکترحراست مرکز اورژانس تهران، 

 ادامه خبر شد. یقدردان یو پاداش نقد ریها با ارائه لوح تقد نیمراسم از تکنس نیا در .مرکز برگزار شد نیا یانضباط

  یـفوریت های پزشکارائه خدمات 
 و مصدوم در غرب خراسان ماریهزار ب ۷از  شیبه ب

 یز ابتداا درمورد جزئیات این خبر گفت: ارسبزو یدانشگاه علوم پزشک یمارستانیب شیاورژانس پ سیرئ ،یباس کافع ◄

دانشگاه در غرب  نیپوشش ا ریز یشهرستانها ریدر سبزوار و سا 115توسط اورژانس  تیمامور 595هزار و  6، جاریسال 

 .خراسان، انجام شده است

مربوط به مورد  415هزار و  5و تصادفات و  یکیمورد مربوط به حوادث تراف 180هزار و یک تعداد،  نیاز اوی ادامه داد: 

 .بوده است ،یکیتراف ریحوادث غ

 یمارستانیب شیپ یغرب خراسان، خدمات درمان یو مصدوم در شهرستانها ماریب 140هزار و  7مدت، به  نیدر اکافی افزود: 

توسط کارشناسان  از،یمورد ن یاقدامات درمان افتیو مصدوم پس از در ماریب 108هزار و  4تعداد،  نیاز ا .ارائه شده است

 .منتقل شده اند ،یاورژانس به مراکز درمان

منطقه،  نیا یپرواز در شهرستانها یسورت 14غرب خراسان مستقر در سبزوار، با انجام  ییهوا اورژانس بالگردوی اضافه کرد: 

 و مصدوم شده است. ماریب 21باعث نجات جان 

 نداشت یخسارت جان زیزلزله در تبر
 ام دادندـرا انج هیاول یـابیس ارزـاورژان میپنج ت

اورژانس به  یروهاین ی، تمام خردادماه 18 روز سه شنبهلرزه بامداد  نیگفت: به محض وقوع زم زیتبراورژانس  سیرئ ◄

 .کردند یابیمناطق مورد نظر را ارز میحالت آماده باش کامل درآمدند و پنج ت

 یادانشگاه در حوزه ه یواحدها یدانشگاه خبرداد و افزود: خوشبختانه تمام یتهایاز آماده باش تمام ظرف یرحمان دکترفرزاد

 .الزم را انجام داد یها یبحران دانشگاه هماهنگ اتیعمل تیکامل بوده و مرکز هدا یدرمان و بهداشت در آمادگ

 نیتدو شیاز پ یطبق برنامه ها یبانیو بهداشت و پشت یمارستانیب شیو پ  یمارستانیب تیظرف شیافزا یادامه داد: برنامه ها یو

 .فعال خواهد شد ازیشده به محض ن

 زانیدر منزل و محل کار م یا رسازهیغ یمنیا تیو رعا یفرد یوآمادگ یحوادث دانشگاه خاطر نشان شد حفظ خونسرد ریمد

 .دهدیکاهش م یریافراد را به طرز چشمگ یریپذ بیآس

 لومتریک 8و عمق   38.22 ییایبه عرض جغراف 46.2 ییایبه طول جغراف 03:13:59در ساعت   زیتبر یشتریر 4.2لرزه  نیزم 

پس لرزه  نیسردرود رخ داد و چند یلومتریک 21و  انیصوف یلومتریک 19 ز،یتبر یلومتریک 17لرزه در  نیزم نیاتفاق افتاد.ا

 داشت. یدر پ

 اورژانس مهریزبررسی مسائل و نیازمندی های 

سازمان اورژانس کشور با فرماندار  سیرئ وندیدکتر کول دیدارسازمان اورژانس کشور، در  یبه گزارش مرکز اطالع رسان ◄

 .شد دیشهرستان تاک نیدر ا یمارستانیب شیاورژانس پ یها گاهیپا یو راه انداز زیدرباره تجه زیمهر

و  زیمهر یشهرستان ها یمارستانیب شیاورژانس پ یگاههایضمن ارائه گزارش عملکرد پا زینشست، فرماندار مهر نیا در

 .سازمان اورژانس کشور شد شتریشادمان، خواستار مساعدت ب

 .در حال ساخت است گرید گاهیپا 2و  ریدا یمارستانیب شیاورژانس پ گاهیپا 4 زیزاده گفت: در مهر زارع

 2دارند و هم اکنون  زدیاورژانس در استان  یگاههایپا زیدر ساخت و تجه یدیو کلسالمت نقش مهم  نیریافزود: خ یو

 .در حال ساخت است نیریو شادمان به دست خ زیدر مهر گاهیپا

درصد  60از  شیب زیدر حال ساخت مهر گاهیسالمت گفت: پا نیریخ یتومان اردیلیم 1با اشاره به کمک  زیمهر فرماندار

 .خواهد شد یآماده بهره بردار یداشته و با کمک مساعدت اورژانس کشور به زود یکیزیف شرفتیپ

 شیپ یگاههایپا زیدر ساخت و تجه یدیگذشته نقش کل یسالمت در سالها نیریکرد، خ دیتاک دارید نیدر ا وندیکول دکتر

 ادامه خبر .داشتند یمارستانیب

 

 .است یمارستانیب شیاورژانس پ گاهیپا 4 هیکه هم اکنون مجهز  زدیاستان  یاز شهرستانها یکی زیمهر

 اش ـله اراذل و اوبـحم

 اورژانس تهران نیتکنسبه 

 یقلب ماریاورژانس هنگام نجات ب نیمرکز اورژانس تهران از ضرب و شتم تکنس سیرئ ◄

 .خبر داد

 یگفت: روز گذشته در پ انیصابر مانیاورژانس کشور ، پ یگزارش مرکز اطالع رسان به

 ابانیاورژانس به محل حادثه در خ یها نیاورژانس تهران، تکنس 115تماس با مرکز 

 یپزشک یها تیبه فور عیسر ازیو ن یقلب ماریاعزام شدند که به علت مساعد نبودن ب جانیآذربا

مجبور به پارک آمبوالنس  یهمکاران مقابل درب منزل مسکون ،پارک مناسب یو نبود جا

 .شوند یم

 یاورژانس تهران بعد از نجات جان مددجو از مرگ حتم یها نیافزود: تکنس انیصابر دکتر

که از اراذل و اوباش سرشناس محل  هیهنگام برگشت به آمبوالنس، ناگهان سه جوان همسا

 هیرا از ناح نیمتوقف بود تکنس شانیآمبوالنس مقابل منزل ا قهیچند دق نکهیبودند به بهانه ا

وارد  یاورژانس خسارت جد زاتیقرار دادند و به تجه دیصورت مورد ضرب و شتم شد

 .کردند

 تیشکا ریگیاورژانس پ یو اداره حقوق یتحت مراقبت پزشک دهیحادثه د نیتکنس اکنونهم

 از اراذل و اوباش است.

https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-
https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2259:29&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2259:29&catid=10&Itemid=294
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 وزشــآم ٦
 

 عالیم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن

http://115.ir/images/ebook-library/amoozesh-ebooks/poisoning/EMS-CO-posters-MASMOOM-3-4.pdf
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