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 یداراب در مجلس شورا ندهینما دارید

 سازمان اورژانس کشور سیبا رئ یاسالم
دشت در  نیمردم داراب و زر ندهینما یرگدکتر عس ◄

سازمان  سیرئ وندیبا دکتر کول یاسالم یمجلس شورا

اورژانس کشور درخصوص توسعه خدمات اورژانس در 

 و گفتگو کرد. داریآن شهرستان ها، د

فروردین ماه برگزار  18در این جلسه که روز چهارشنبه 

در خصوص  هیحوزه انتخاب یها یازمندیمسائل و ن شد،

از جمله توسعه ناوگان  یپزشک یها تیخدمات فور

ها  گاهیتعداد پا شیو افزا یانسان یرویکمبود ن ،یاتیعمل

 ادامه خبر... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تهران  یآتش نشان سازمان سیرئ دارید

 ورـس کشـان اورژانـس سازمـرئیبا 
مهندس ، 1400ماه  نیفرورد 18روز چهارشنبه  ◄

با حضور در  تهران رئیس سازمان آتشنشانی یداور

، گسترش تعامالتبا هدف سازمان اورژانس کشور 

با دکتر کولیوند  یسازمان نیب یو توسعه همکار تیتقو

 ادامه خبر.... و گفت و گو کرد دارید

 

 

دکتر کولیوند  داریدر دفروردین،  21روز  ◄

عامل وزارت بهداشت  ریپدافند غ تهیکم سیرئ

 ،کشور عامل ریسازمان پدافند غ رانیمد با

 1400سال  یرو و برنامه ها شیپ داتیتهد

 . مورد بحث و گفتگو قرار گرفت

خواستار  وندیدکتر کول نیهمچن دارید نیا در

 cbrneمنسجم در حوزه آموزش  یزیبرنامه ر

 ادامه خبر... اورژانس شد. یروهاین یبرا

سازمان اورژانس  سیرئ دیبازد

مختلف  یش هاـور از بخـکش

  رانـته نژاد یـلباف مارستانیب

سازمان  سیرئ وندیکول نیرحسیدکتر پ ◄

          ن،یفرورد 22 کشنبهیروز ، اورژانس کشور

نژاد تهران از بخش  یلباف مارستانیدر ب با حضور

 .کرد دیبازد مارستانیباین مختلف  یها

 دیبازد نیسازمان اورژانس کشور در ا سییر

               از زحمات کادر درمان،  یضمن قدردان

به مردم و  یروند خدمات رسان کیاز نزد

           کرونا  یدر بخش ها یبستر مارانیب نیهمچن

 .کرد یابیرا ارز

 یالله نیدکتر ع دیبازد نیاست؛ در ا یگفتن

را  وندینژاد دکتر کول یلباف مارستانیب سیرئ

 ادامه خبر... .کرد یهمراه

دیدار رئیس سازمان اورژانس کشور با 

 ناجا یو رانندگ ییراهنما سیپل سیرئ
در راستاى بررسى خدمات طرح سالمت نوروزى،  ◄

، 1400فروردین ماه  12روز سفر ها و مصدومان، وضعیت 

دکتر کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور با سردار 

ناجا، سردار  یو رانندگ ییراهنما سیهادیانفر رئیس پل

حسینى جانشین پلیس راهنمایى و رانندگى ناجا و سردار 

و رانندگى تهران بزرگ  هنمایىحمیدى رئیس پلیس را

 ... مه خبرادا دیدار و گفتگو کرد.

  تقدیر کرد سازمان اورژانس کشور سیبهداشت از رئ ریوز
و در عمل به  "یمدظله العال" یمقام معظم رهبر اتیو منو شاتیفرما یاجرا یاورژانس کشور در راستا سازمان ◄

 یگذاراستیو س یالقائ یتقاضا و ممانعت از تقاضا یمعظم له، که به سامانده یسالمت ابالغ یکل یها استیس 5بند 

اشاره دارد و  یداخل دیاز تول تیاحم هدفبا  یپزشک زاتیمصرف و واردات تجه د،یو نظارت کارآمد بر تول

خدمات  تیفیک یخود و ارتقا یناوگان امداد تیتقو یدر راستا یقانون اساس 110به منظور عمل به اصل  نیهمچن

 یریو با هدف بهره گ یاسالم هنیبه مردم م یدر خدمت رسان یو توسعه عدالت اجتماع یمارستانیب شیاورژانس پ

تمام  تیبا جد یمل دیآمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس تول دیگذشته موضوع خر کسالی ی، طیداخل دیتول لیاز پتانس

در  ییبزرگ کشور نمود تا با خودکفا یجلسات متعدد با خودروسازها یراستا اقدام به برگزار نیدنبال کرد و در ا

آمبوالنس و  دیرخ یزبرو حذف ار یسازندگان داخل تیآمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس با استفاده از ظرف نیتام

 ییو اشتغال زا دیخدمات حوزه سالمت، جهش تول تیفیک یآن، عالوه بر ارتقا یاتوبوس آمبوالنس با ساخت داخل

 .ساز شود نهیرا زم یمتخصصان و کارگران داخل

 ینامگذار دیرهبر فرزانه انقالب سال جهش تول شاتیکه بنا به فرما یسال انیسازمان در پا نیا کسالهیتالش  یدرپ

خودرو و  رانیبا شرکت ا یآمبوالنس مل نیاول دیبود، تفاهم نامه تول یو مقارن با دهه شکوهمند فجر انقالب اسالم

خودرو و با  رانیا یگروه صنعت یکه با همت شبانه روز ،دستگاه اتوبوس آمبوالنس منعقد  20 دیقرارداد خر زین

و  ییاسفند ماه ساخته، رونما 24 خیاتوبوس آمبوالنس در تار ینمونه مل نیسازمان اورژانس کشور اول یهمکار

 .سازمان شد نیا لیتحو

 زاتیکامل، وجود تجه زاتیبه همراه تجه یمارستانیتخت ب 9به  یمل یاتوبوس آمبوالنس ها زیاست؛ تجه یگفتن

و زلزله و امکان استفاده در مناطق  لیس رینظ یعیدر اتوبوس آمبوالنس، امکان استفاده در حوادث طب یقلب یایاح

کشور قبل  یفوق برا زاتیتجه نیبرشمرد و تام نساتوبوس آمبوال نیا یایتوان از مزا یبحران را م طیو شرا ینظام

خودرو با  رانیساخته شده در شرکت ا یاتوبوس ها تیفیارز خارج و ک یمقدار قابل توجه انهیقرارداد سال نیاز ا

 وندیاز دکتر کول یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ریوز یراستا دکتر نمک نیهم در.دینما یم یبرابر یمشابه خارج

 ادامه خبر... .کرد ریتقد یمل دیآمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس تول نیتام یسازمان اورژانس کشور در راستا سیرئ

 ی؛مل دیآمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس تول نیمأت یدر راستا

د ـسازمان پدافن رانیدیدار مد

 کشور با دکتر کولیوند رعاملیغ

پایگاه جاده اى  ۱٠٠ت ـساخ

ك مبا ک ۱۱۵ ســـاورژان

 ورـسالمت کشـ نــخیری

سازمان اورژانس  یعموم به گزارش روابط ◄

سازمان اورژانس  1400جلسه سال  نیکشور اول

سالمت و راه و  نیریکشور و مجمع خ

فروردین ماه در محل  21روز شنبه  ،یسازشهر

 .برگزار شد این سازمان

، سال گذشته یها و تفاهم نامه ها تیفعال

 یجاده ا گاهیساخت پا شرفتیگزارش روند پ

از جمله موضوعات  ییاجرا تهیکم لیو تشک

 .جلسه بود نیشده در ا یبررس

جلسه  نیسازمان اورژانس کشور در ا سیرئ

بر  رسازیخ یها گاهیپا ییضمن موافقت جابجا

 زانیاز م یاساس مقررات بر ارائه گزارش هفتگ

 یها گاهیساخت پا یپروژه ها یکیزیف شرفتیپ

 ادامه خبر... کرد. دیتاک رسازیخ

 "یمسعود منصور"شهادت  یسازمان اورژانس کشور درپ سیرئ تیتسل امیپ

 هرمزگان ۱۱۵اورژانس  نیتکنس

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 "الیو مابدلوا تبد نتظرینحبه و منهم من  یفمنهم من قض هیرجال صدقوا ما عاهدواهلل عل نیمن المومن"
 

 یماریبا سابقه، تالشگر و فداکار خود را در خط مقدم مبارزه با ب یها نیاز تکنس یکی گریسازمان اورژانس کشور بار د

از انسانها را نجات  یاریتوانند جان بس یکه با تخصص خود م زانیعز نیشک از دست دادن ا یکرونا از دست داد و ب

بود که در خط مقدم  یاستهیشا یها نیاز تکنس "یمسعود منصور"خدمت  دیشه .باعث تاثر و تاسف است اریدهند بس

طنان همکاران پرتالشمان در اورژانس کشور، جهت حفظ جان و سالمت همو گریمبارزه با ویروس کرونا دوشادوش د

 .وستیمدافع سالمت پ یراه به شهدا نیتالش نمود و در ا

بازماندگان  ران،یا فیرا به مردم شر شانیبار اواالمقام، فقدان اندوه دیشه نیبا خانواده ا یضمن ابراز همدرد نجانبیا

 یمدافع سالمت، علو درجات و رحمت واسعه اله دیشه نیا یعرض نموده و برا تیو همکارانم در اورژانس کشور تسل

 .مینمایرا مسئلت م

 متن پیام به شرح زیر است:
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نور کشور از  انیراه یستاد مرکز سیرئ ريتقد

 س کشورـسازمان اورژان سیرئدکتر کولیوند 

نور  انیراه یستاد مرکز سیدکتر بهمن کارگر رئ یجیبس پیسردار سرت ◄

 .کرد ریسازمان اورژانس کشور تقد سیرئ وندیاز دکتر کول یامیکشور در پ

 :است ریبه شرح ز امیپ متن

 میاهلل الرحمن الرح بسم
 

 وندیکول نیرحسیدکتر پ یارجمند جناب آقا برادر

انقالب  یتالش و مجاهدت در راه اعتال قیکه توف میمتعال را شکرگزار یخدا

 یچون دفاع مقدس و اهداف و ارزش ها یمیفرهنگ گنج عظ جیو ترو یاسالم

 .آن را به ما عطا فرموده است یواال و نوران

از مهم  یکینور به عنوان بستر حفظ و نشر فرهنگ دفاع مقدس اکنون  انیراه

شود  یدر کشور محسوب م یحرکت فرهنگ نیو اثرگذارتر نیبزرگ تر ن،یتر

مقاومت، جهاد،  هیو روح تیهو جیبا حفظ و ترو یو معرفت یمعنو یتا در فضا

 یفرهنگ ازو هنجار س یرفتار ینمادها جادیا ،یو شهادت به الگوساز ثاریا

 .دینما یم فایا لیبد یب ینقش یاستکبار جهان یپرداخته و در مبارزه با نفوذ فرهنگ

 یاستگذاریمرجع س نینور کشور که به عنوان باالتر انیراه یاستگذاریس یشورا

نور و  انیتحقق اهداف راه یاتیعمل یشاخص ها ،یخط مش نیتدو ت،ی، هدا

است در طول سال به  یبزرگ فرهنگ اتیعمل نیا ازیمورد ن ینامه ها نییآ

 .دیصورت منظم برگزار و از حضورتان بهره مند گرد

به  یابیو تالش در دست یر خود را بابت سعو تشک ریمراتب تقد لهیوس نیبد لذا

گنج  یسنت حسنه نو فن آور نیا ینور کشور و رشد و تعال انیاهداف کالن راه

 تیرا اعالم نموده و از درگاه احد 1399دفاع مقدس در طول سال  میعظ

امر  یول یعصر )عج( و رهبر یتحت امامت حضرت ول یجنابعال قاتیتوف

 را خواهانم. زیعز یجهان حضرت امام خامنه ا نیمسلم

دکتر بهمن کارگر یجیبس پیسرت                                                        

 نور کشور انیراه یستاد مرکز سیرئ                                                           

 ستاد یو اعضا سیبهداشت از رئ ريوز ريتقد

 1400 یوروزـت نـرح سالمـط 

 سیرئ وندیاز دکتر کول یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ریوز یدکتر نمک ◄

طرح  نیارائه دهنده خدمات ا یو همه اعضا 1400 یستاد طرح سالمت نوروز

 .کرد ریتقد

دکتر  اریتام االخت یندگینما یبهداشت در راستا ریوز یدستور دکتر نمک رویپ

 ،یسازمان اورژانس کشور در طرح سالمت نوروز سیرئ وند،یکول رحسنیپ

 یابالغ یخط مش تیطرح با رعا نیارائه خدمات در ا یبالفاصله جلسه هماهنگ

 وعیش طیدر شرا یبهداشت ینامه ها وهیش تیبهداشت در رابطه با رعا ریوز

 .ارائه دهنده خدمات ،برگزار شد یبا حضور همه اعضا 19 دیکوو یماریب

در مرکز  یطرح سالمت نوروز رخانهیدب لیکار و تشک میجلسه ضمن تقس نیا در

در  یکپارچگیو  تیریو بحران وزارت بهداشت به منظور مد اتیعمل تیهدا

روزانه  یونیزیتلو یاورژانس جهت ارائه برنامه ها ویاستود ییارائه خدمات، برپا

مردم و  نیماب یارتباط دوطرفه ف جادیدر دو نوبت در شبکه سالمت جهت ا

 .ر دستور کار قرار گرفتد یطرح سالمت نوروز رخانهیدب

 گاهیپا 48 ،ینیزم گاهیپا 3300در قالب  1400یاست؛ طرح سالمت نوروز یگفتن

واحد  5دستگاه اتوبوس آمبوالنس و  65موتورالنس،  330 ،ییاورژانس هوا

مراکز  هیکل یبه هموطنان و با همکار یبه جهت خدمت رسان ییایاورژانس در

 25و دارو از  اکارشناسان بهداشت، سازمان انتقال خون و سازمان غذ ،یدرمان

 ادامه خبر... اجرا شد. 1400 نیفرورد 14 یال 99اسفند 

 دان ـور به استان همـس کشـان اورژانسازم سیرئ دکتر کولیوند کروزهیسفر 
 استان نیدر ا یـپزشک یها تیو فور یدرمان ،یاز ارائه خدمات بهداشت دیبازد 

، به منظور بازدید و بررسى نحوه ارائه خدمات درمانى به هموطنان در بیمارستان هاى رئیس سازمان اورژانس کشور کولیوندپیرحسین دکتر  ◄

 .همدان، مالیر، نهاوند و تویسرکان و همچنین بازدید از پایگاه هاى اورژانس، به استان همدان سفر کرد

روند ارائه خدمات  یجهت بررس دین ماهفرور 23دوشنبه روز صبح  یمانیقاسم سل دیطرح شه یبانیقرارگاه پشت سیسازمان اورژانس کشور و رئ سیرئ

 .همدان سفر کرد استان هسازمان ب نیا نیو معاون رانیکرونا همراه با مد یماریب وعیدر موج چهارم ش یپزشک یها تیو فور یدرمان ،یبهداشت

نهاوند و بازدید از ارائه خدمات درمانی و بهداشتی بیمارستان های تویسرکان و شهرستان های دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان، فرماندار 

امام حسین )ع( مالیر و همچنین بیمارستان تخصصی روانپزشکی و سوختگی درحال ساخت شهر شهید سلیمانی تویسرکان، شهید قدوسی نهاوند و 

  .دکتر کولیوند به استان همدان بوداز برنامه های سفر یکروزه جوراب در شهرستان مالیر 

 استموفق عمل کرده  اریکرونا بس یماریب تیریاستان همدان در مد 

 کیآن دانشگاه، ضمن تبر یمارستانیب شیاورژانس پ سییهمدان و ر یدانشگاه علوم پزشک نیو معاون سییدر جلسه با ر وندیکول نیرحسیدکتر پ ◄

 یدر دانشگاه علوم پزشک یمتعدد قاتیکرونا اظهار داشت: به لطف خداوند توف یماریمبارزه با ب امیمجموعه در ا نیسال نو و خداقوت به کارکنان ا

 .مجموعه است نیو کارکنان ا نیمسئول ران،یمد یو همفکر یمطلوب و تالش، همراه تیریهمدان حاصل شده که ثمره مد استان

را از جمله نقاط شاخص عملکرد دانشگاه برشمرد و عنوان  یحفاظت فرد لیوسا نیو تأم دیدر جهت تول انیدانش بن یهاشرکت تیفعال تیظرف یو

از ثبات  یابه درجه مارانیب یساعته و غربالگر 16مراکز  تیسطح فعال شیافزا ای یلوازم حفاظت فرد نیتأم رینظ یاستان همدان با اقدامات نکهیکرد: ا

 .دارد نیو تحس یقدردان یجا نیو ا شودیها به وزارت متبوع منتقل نمدغدغه یبرخ یکه حت دهیرس یماریب تیریو مد

اعمال نظرات  نیبود بنابرا میتر خواهموفق میتر عمل کنمقتدرانه 19دیکوو یماریب تیریمد طیسازمان اورژانس کشور ادامه داد: هرچه در شرا سییر

 محهبا آن با مسا توانیهاست و نمانسان یمسأله سالمت و زندگ رایز ابدیبا قوت ادامه  دیبا طیشرا تیریالزم در جهت مد یو هماهنگ یتخصص

 .برخورد کرد

 لیسال گذشته بر اثر وقوع س 3 یکرد: ط نییاست تب یهمدان ستودن یکارکنان دانشگاه علوم پزشک نیدر ب ثاریکار و ا هیروح نکهیبر ا دیبا تأک یو

و  اندودهکار ب یو توقع پا هیوجود نداشته اما همواره بدون گال دیع امیکارکنان بهداشت و درمان در ا یبرا یو راحت شیکرونا آسا یماریب وعیو ش

 .اندحضور داشته طیفداکارانه در شرا

 نیدر ا یسوق داده شود حت ییبه سمت درمان سرپا مارانیروند درمان ب نیشتریب دیبا یمارستانیب یهاتیظرف تیریمد یکرد: برا انیب وندیکول دکتر

 .اقدام کنند ریویرمدس یدارو یامهیدر پوشش ب مهیب یهاراستا مقرر شده شرکت

و سالمت  یمنیا یارتقا یدر راستا یآمادگ جادیو ... اشاره و اظهار کرد: ا ییایمیش ،یستیز یهابه تجارب مختلف کشور در بحران نیهمچن یو

 یاهو هست یتوجه به مخاطرات پرتو رایز ردیمورد توجه قرار گ دیبا زین یادر موضوع هسته یارائه آموزش و آمادگ یاست حت فهیجامعه بر همه ما وظ

 .قم و اراک است رینظ یاهسته یدر استان همدان است که مجاور با شهرها اتیدر حوزه پدافند از جمله ضرور

موضوع که  نیکشور اشاره کرد و گفت: ا یهاآمبوالنس یاهفته گذشته بر یط یکیحادثه تراف 3سازمان اورژانس کشور در ادامه به وقوع  سییر

   .مورد دقت و توجه باشد شتریب دیدر حال انتقال وابسته است با ماریاورژانس و ب یرویبه جان ن هارساختیعالوه بر ز

حاد  یهااورژانس در سکته تیریموضوع مد ردیمورد توجه قرار گ دیکه در استان همدان با یمهم یهااز مسائل و دغدغه گرید یکیافزود:  یو

 .شود یریگیقلب تهران پ سپچیاست که الزم است با اتصال به د یقلب

اورژانس کشور  یهاتیظرف گریها و دتعداد آمبوالنس شیدر افزا یبرجسته و مهم راتییتغ ریاخ یهاسال یشد: خوشبختانه ط ادآوری وندیکول دکتر

 یروطنان نبوده و اورژانس همواره در خدمتگزاکمبودها مانع ارائه خدمت مطلوب به هم نید دارد اما اوجو ییشده اگرچه همچنان کمبودها جادیا

 ادامه خبر... .بوده است شتازیبه مردم پ
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به خدمات  ی: دسترساصفهان درخصوص جزئیات این خبر گفترئیس اورژانس  نی؛ دکتر غفور راستاورژانس اصفهان یبه گزارش روابط عموم ◄

 .جامعه مغفول مانده اند یاز گروه ها یبرخ نهیزم نیاست که متاسفانه در ا یضرور اریبس یهمه افراد جامعه امر یبرا یمارستانیب شیاورژانس پ

دچار  یامدادخواه یبرا 115با اتاق فرمان  یصوت یتماس تلفن یعدم امکان برقرار لیگروه ها، افراد ناشنوا هستند که به دل نیاز ا یکی افزود: یو

 .مشکل هستند

درنظر گرفته شده که  انیناشنوا یشماره تلفن همراه برا کی رایاخ لیدل نیکرد: به هم حیاستان اصفهان تصر یپزشک یها تیحوادث و فور ریمد

 .اعالم کنند شنیلوک ای یو ارائه آدرس متن امکیخود را با ارسال پ یشماره، امدادخواه نیا قیبتوانند از طر

 .شود یاعالم م طیاستان به تمام افراد واجد شرا یستیاداره کل بهز قیشماره از طر نیخاطرنشان کرد: ا نیراست دکتر

 .درنظر گرفته شد ییایمیجانبازان ش یبرا یا ژهیخدمات و ثارگران،یو امور ا دیشه ادیبه عمل آمده با بن یها یبا هماهنگ زی: در سال گذشته نافزود یو

 115تماس با اورژانس  یبرا یا ژهیکد و طیتمام جانبازان واجد شرا یطرح برا نیاستان اصفهان اظهار کرد: در ا یپزشک یها تیحوادث و فور ریمد

 .بهره مند شوند یپزشک یها تیزمان ممکن از خدمات فور نیدرنظر گرفته شد که بتوانند با اعالم آن کد در کمتر یو درخواست امدادرسان

                         است  یعمل یبه دنبال راهکارها تیتمام امدادخواهان دچار معلول ازیرفع ن یاستان اصفهان برا یمارستانیب شیکرد: اورژانس پ حیتصر یو

 ادامه خبر... با مشکل مواجه نباشند. 115استفاده از خدمات اورژانس  یدرجامعه برا یگروه چیاهلل هان شاء ات

 یاو جاده یشهر تيمأمور ۶8يک هزار و انجام 

 عتـید در روز طبـمشه 115س ـاورژان

امسال  عتیگفت: در روز طبدر مورد این خبرمشهد  رئیس اورژانس ◄

 یشهر گاهیپا 35 یروهایتوسط ن یاو جاده یشهر تیمأمور 1068تعداد 

 .مشهد انجام شد یدانشگاه علوم پزشک یپزشک یهاتیفور یاو جاده

 تیمأمور 1068امسال تعداد  عتیاظهار کرد: در روز طب یزدانی یعل دکتر

در  یاو جاده یشهر گاهیپا 35 یروهایتوسط ن یاو جاده یشهر

حوزه تحت  یاو جاده یپرتردد شهر یهاها و مراکز و محلگاهتفرج

 245و  یشهر 823که شامل  میمشهد داشت یپوشش دانشگاه علوم پزشک

 .بود یاجاده

 نیفرورد 13انجام شده در روز  یهاتیاضافه کرد: از مجموع مأمور یو

 169در مشهد و  یاجاده تیمأمور 47و  یشهر تیمأمور 654ماه امسال 

 .تابعه بود یهادر شهرستان یاجاده تیمأمور 198و  یشهر تیمأمور

 نکهیا انیمشهد با ب یدانشگاه علوم پزشک یپزشک یهاتیمرکز فور ریمد

دانشگاه در  نیانجام شده در حوزه تحت پوشش ا یهاتیمأمور نیشتریب

بود، خاطرنشان کرد: تعداد  یاو جاده یمربوط به حوادث شهر عتیروز طب

ماه سال  نیفرورد 13روز  یاجاده تیمأمور 61و  یشهر تیمأمور 129

 ینداشت و برخ یبود که خوشبختانه فوت یمربوط به سوانح رانندگ 1400

هم پس از  گرید یمداوا شدند و تعداد ییسرپاصورت به دگانیداز حادثه

 یلیتکم ریجهت س 115اورژاس  یهانیتوسط تکنس هیانجام اقدامات اول

 .افتندیانتقال  مارستانیبه ب یمراحل درمان

اندک و  عتیمختص روز طب یهاتیکرد: مأمور حیتصر یزدانی دکتر

 یو عضالن یبدن یهمچون اُفت فشار و دردها یبود که شامل موارد یجزئ

به اعزام به  یازیکوچک بود که خوشبختانه در محل برطرف شد و ن

 .مربوط به حوادث بود عتیروز طب ینبود و تنها آمار باال مارستانیب

در  115مردم با خادمان خود در اورژانس  یکرد: بابت همکار انیب یو

 شاهد ترعیکه با تداوم آن هرچه سر میدواریو ام میکنیتشکر م عتیطب

 ادامه خبر... .میمنحوس کرونا باش روسیکامل و یکنشهیر

راه اندازى خط ارتباطى براى درخواست خدمات فوریت هاى 

 پزشکى ناشنوایان از اورژانس در اصفهان

 ۹۹ در سال  اتیطرح انتخاب همكاران برتر عمل
 یبرا ییاجرا یبر اتخاذ راهکارها یمبن وندیدکتر کول دیبا توجه به تاک ◄

به  99 اتیهمکاران برتر سازمان، طرح ستارگان ح ریو تقد ییشناسا

در سال  اتیو با هدف انتخاب همکاران برتر واحد عمل یشیصورت آزما

شده  هیته هینامه اول وهیراستا، و بر اساس ش نیهم در.اجرا خواهد شد 99

انس از مراکز اورژ کیهر  دیسازمان ، مقرر گرد یتوسط معاونت ها

و  اتینفر از همکاران واحد عمل کی ینسبت به انتخاب و معرف یدانشگاه

و منابع  تیریمستقر در معاونت توسعه، مد یمرکز رخانهیبه دب یو یمعرف

 .ندیاقدام نما

مدارک و مستندات مربوط به  یابیپس از ارز یینها دهینفر برگز سه

 یمرکز تهیمراکز اورژانس سراسر کشور، توسط کم ندگانینما ازاتیامت

 .خواهند شد یانتخاب و معرف

و سفر  یسازمان، درج در سوابق پرسنل رئیس یبه امضا ریلوح تقد یاهدا

        99سال  اتیستارگان ح یایهمراه با خانواده از جمله هدا یارتیز

 ادامه خبر... خواهد بود.

استان فارس از  یپزشک یها تیحوادث و فور تیریمرکز مد ریمد ◄

 نهیاورژانس فارس با سپاه فجر استان در زم یتفاهم نامه توسعه همکار یامضا

 .خبر داد یو امداد یآموزش یها

 یپزشک یها تیحوادث و فور تیریمرکز مد یگزارش روابط عموم به

 اتیبا حضور معاون عمل یدر نشست «انیمحمدجواد مراد»استان فارس، دکتر 

موجود در  یسپاه فجر استان گفت: توانمند یستیقرارگاه پدافند ز نیو جانش

 ستا یخوب اریبس یها تیظرف یانسان یرویبالگرد و ن ک،یسپاه از جمله لجست

 یمنابع در مواقع حوادث و بحران ها م نیو استاندارد ا یاصول تیریکه با مد

 .بحران کند تیریدر مد یانیتواند کمک شا

متخصص  یها یروین نیب یهماهنگ شیدر افزا یتفاهم نامه را نقطه قوت نیا او

 نیاورژانس و امدادگران سپاه در حوادث و بحران ها دانست و افزود: ا

 .شود جادیتواند ا یمختلف م یها نیتمر یبا برگزار یهماهنگ

ضمن  زیسپاه فجر استان ن یستیقرارگاه پدافند ز نیو جانش اتیعمل معاون

خدوم اورژانس در دوران سخت مبارزه با  یروهاین یاز تالش ها یقدردان

کادر درمان  یو از خودگذشتگ ثاریکرونا، گفت: ما همواره شاهد ا روسیو

 ادرکمک به ک یبرا زیو مجموعه سپاه فجر ن میدوران سخت بوده ا نیدر ا

 .درمان همواره در صحنه حضور داشته است

مختلف  یهاافزود: رسالت سپاه خدمت به مردم در عرصه  «یرجب» سرهنگ

هدف در  نیسپاه به ا یابیدر دست یتواند نقش موثر یتفاهم نامه م نیاست و ا

 ادامه خبر... حوادث و بحران ها را داشته باشد.

 

 ۱۱۵ اورژانس یهمکار شیافزا

ر استان در ــفارس با سپاه فج

 یو امداد یآموزش یها نهیزم

 شیراز خبر داد: 115رئیس اورژانس 
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 نیگفت: هدف از انتشار ارئیس اورژانس نیشابور کیافشارن یمصطف ◄

           شابورین 115و ارائه گزارش عملکرد اورژانس  نیبا مخاطب شتریارتباط ب هینشر

مرکز  نیا یفروان توسط واحد روابط عموم یها یریگیباشد که بعد از پ یم

 115اورژانس  ریسال اخ کی تیبه صورت فعال یکیالکترون هینشر نیاول

 .منتشر شد 1400 نیفرورد 14در  شابورین

سالمت، توسعه اورژانس  نیریبا موضوع خ هیشماره نشر نیادامه داد: اول او

 99نمونه سال  یها  نیدر دوران کرونا تکنس ثاریا ژه،قابیو ی،گفتگو115

 .منتشر شد شابورین 115اورژانس  یورزش یها تی،آموزش و فعال

 نیو تشکر از گردآورندگان ا ریضمن تقد یمارستایب شیاورژانس پ سیرئ

به  شابورین 115اورژانس  یکیالکترون اتی: من بعد نشرادآورشدی هینشر

 نیشده و مخاطب ییشود تا نقاط ضعف و قوت شناسا یم هیته یصورت فصل

 آشنا شوند. 115با عملکرد اورژانس  شتریو شهروندان ب

 .دیکن کیکل نجایا یکیالکترون هیجهت مشاهده و دانلود نشر

 امدادرسانی اورژانس در حوادث

به دنبال وقوع  یا رهیمصدوم بر اثر تصادف زنج ۱۸ ◄

 جزئیات بیشتر... طوفان گرد و خاک

 یواژگون نیاورژانس بم به مصدوم یامدادرسان ◄

 جزئیات بیشتر... زاهدان–اتوبوس،در محور فهرج 

تصادف مرگبار در  كیدر  یزخم ۱۱کشته و  ۱٤ ◄

 جزئیات بیشتر... زاهدان

 یاورژانس فسا برا یها نیساعته تکنس كیتالش  ◄

 جزئیات بیشتر... ساله ۷٠ ینجات جان آقا

اورژانس تهران هنگام  نیضرب و شتم تکنس ◄

 جزئیات بیشتر... تیمامور

  ورـشابین ۱۱۵س ـاورژان تیمامور 2۶۶

 یطرح سالمت نوروز یکیدر حوادث تراف

نفر  8از فوت  یپزشک یها تیحوادث و فور تیریمرکز مد سیرئ◄

 .خبر داد 1400 یطرح سالمت نوروز یکیاز هموطنان در حوادث تراف

که از  یطرح سالمت نوروز افتنی انیگفت: با پا کیافشارن یمصطف

 266شروع شده بود  1400 نیفرورد 14 تیلغا 99اسفند  25 خیتار

 نیته است که از امصدوم به همراه داش 368مورد تصادف رخ داده که 

نفر در محل  25انتقال داده شده اند و  مارستانیمصدوم به ب 298تعداد 

مصدوم عدم  45درمان شده اند و  115 اورژانستوسط کارشناسان 

مصدوم قبل  8داشته اند و متاسفانه  یاز هر گونه اقدام درمان یهمکار

 .آمبوالنس جان باخته اند دنیاز رس

درصد  16،  یدرصد معابر شهر 55مورد حادثه  266ادامه داد: از  او

 .رخ داده است ییدرصد معابر روستا 28و  یبرون شهر

شد:  ادآوری یپزشک یها تیحوادث و فور تیریمرکز مد سیرئ

 3 ییو برپا ییو هوا یا ،جادهیشهر گاهیپا 25با  شابورین 115اورژانس 

 انیبه همشهر 1400 یدر طرح سالمت نوروز یسالمت نوروز ستگاهیا

 ادامه خبر... نمود. یخدمت رسان زیو هموطنان عز

  شابورین ۱۱۵اوژانس  كیالکترون هینشر نیاول

 یها تیفور تیهزار مامور ۱3از  شیانجام ب

 ۱٤٠٠نوروز طرح سالمت اصفهان در  یپزشک

                 تا 99اسفند سال  25: از رئیس اورژانس اصفهان نیغفور راست دکتر ◄

استان اصفهان به  یمارستانیب شیاورژانس پ یها نیتکنس 1400 نیفرورد 14

مورد  290هزار و  10اعزام شدند که  یامدادرسان تیمامور 688هزار و  13

 .بوده است یمورد تصادف 398هزار و  3و  یرتصادفیغ

کرد: در نوروز  حیاستان اصفهان تصر یپزشک یها تیحوادث و فور ریمد

استان  یپزشک یها تیورمشکوک به کرونا از خدمات ف ماریب 580امسال 

 .اصفهان بهره مند شدند

که بر اثر  ینفر از شهروندان 36مدت  نیخاطرنشان کرد: در ا نیراست دکتر

شده بودند،  تیدر استان اصفهان دچار مسموم دکربنیاستنشاق گاز منوکس

 .استان استفاده کردند نیا یمارستانیب شیاورژانس پ یاز خدمات درمان

استان  115اورژانس  یها گاهیمورد نظارت بر پا 154با اشاره به انجام  یو

 یپزشک یها تیفور گاهیپا 154تعداد  1400 یگفت: در طرح امداد نوروز

 ادامه خبر... فعال بودند.

 ریشترى حوالى مریوان در استان کردستان ۵.3 زلزله 

جزئیات این زلزله خالدى، سخنگوى سازمان اورژانس کشور در مورد  ◄

ریشتر،  5.3امروز)سه شنبه( زمین لرزه اى به بزرگى  19:42گفت: ساعت 

 .حوالى مریوان در استان کردستان را لرزاند

 .تیم ارزیاب از سازمان اورژانس کشور جهت بررسى به محل اعزام شدند 

دستگاه  50خالدى اضافه کرد: تمامى پایگاه هاى اورژانس در منطقه، 

 .دستگاه اتوبوس آمبوالنس به صورت کامالً آماده باش هستند 3و  آمبوالنس

کردستان در حالت  یپزشکو دانشگاه علوم وانیمر یهامارستانیادامه داد: ب یو

در محدوده سروآباد اتفاق افتاده  یشتریر 3.8لرزه پس کیباش هستند. آماده

در  وانیمر هلرزنیدر زم یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو آمادگ

 .حالت صد درصد است

از  یکه ناش یسازمان اورژانس کشور افزود: در مجموع مصدوم سخنگوى

مراجعه نکرده و فقط سه نفر به جهت عجله  هامارستانیباشد فعال به ب لرزهنیزم

 ادامه خبر... اند.شده ییجز بیو شتاب و فرار دچار آس

 یو حرفه ا یآموزش مهارت گاهیپا نیافتتاح نخست

  یارـیس استان چهارمحال و بختـاورژان

 سازمان اورژانس کشور نیبا حضور مسئول

اورژانس استان  یو حرفه ا یآموزش مهارت گاهیپا نینخست ◄

در شهرکرد  1400 نیفرورد 16عصر دوشنبه  یاریچهارمحال و بخت

 .افتتاح شد

 سیرئ ؛یاریاورژانس استان چهارمحال و بخت یگزارش روابط عموم به

 نیاستان گفت: اول یحوادث دانشگاه علوم پزشک ریاورژانس و مد

 یاستهایس یاورژانس استان در راستا یو حرفه ا یآموزش مهارت گاهیپا

بالغ  یا نهیسازمان اورژانس کشور با هز یو طبق استانداردها یسازمان

متر با حضور دکتر  150به مساحت  یدر ساختمان الیر اردیلیبر چهار م

سازمان اورژانس  اتیو عمل یمعاون فن یلرنژاد قائم مقام و دکتر نور

با  گاهیپا نیافزود: ا یدریکشور در شهرکرد افتتاح شد. دکتر محمد ح

 دیجد یروهایهدف آموزش ضمن خدمت پرسنل شاغل در اورژانس، ن

شد.  یاستان راه انداز یپزشک یتهایان فوریالورود اورژانس و دانشجو

ه از جمل یمختلف یاز قسمتها یآموزش گاهیپا نیاضافه کرد: ا یدریح

 شگاهیآزما ،یویو ر یقلب یایعامل، اح ریپدافند غ یکارگاهها

تروما  ،ییراه هوا تیریمد ،یویو ر یقلب یایاح ,(skill labمهارت)

استان ابراز  رژانساو سیشده است. رئ لیتشک یتدافع یو رانندگ

 نییبا تع یاریاست اورژانس استان چهارمحال و بخت دینمود: ام یدواریام

 تیترب یبرا یو حرفه ا یمهارت یآموزش ها یچون سامان ده یاهداف

توانمند جهت  یروهاین تیماهر در حوزه اورژانس به ترب یانسان یروین

شاهد  شیپ زا شیاقدامات ب نیا یخدمت به جامعه بپردازد و با اجرا

در اورژانس استان  یو حرفه ا یآموزش مهارت یفیو ک یکم یارتقا

 ادامه خبر... .میباش

 

 ینریاورژانس توسط خ گاهیگزارش روند ساخت پا

 سالمت در شهرستان فسا

فسا  یمارستانیب شیاورژانس پ سیرئ انیپورجعفر نیدکتر محمد حس ◄

که به  خیر ساز روستای قاسم آباد، گاهی: پادرمورد جزئیات این خبر گفت

 زیبه نام جوان عز ینیحسمحترم خانواده  روستا،این سالمت  نیریکمک خ

 زیبه نام جوان پرستار عز یخانواده بالغ و ینیدانشجو مرحوم رحمان حس

پروژه  نیرابط ا یریگیبخشدار منطقه و با پ تیو با حما یبالغ میمرحوم رح

 ندهیو در آ کند یم یرا سپر ی، اکنون روند خوبه بودشروع به ساخت کرد

 ادامه خبر... بود. میخواه گاهیپا نیشاهد افتتاح ا کینزد یا

 
اورژانس مازندران از خلبان بالگرد  سییر ریتقد

 استان ییاورژانس هوا

دانشگاه  یمارستانیب شیپ یها تیمرکز فور یبه گزارش روابط عموم ◄

صالح  ییحیدکتر  1400 نیفرورد 15 کشنبهیروز  مازندران ، یعلوم پزشک

از خلبانان بالگرد  یکیاز  ،مازندران ییاورژانس هوا گاهیبا حضور در پا یطبر

 .کرد ریاستان تقد ییاورژانس هوا

 ییدر اورژانس هوا یسخنور ،که مدت نیحس تانیگزارش، کاپ نیاساس هم بر

در اورژانس  یکار تیمامور انیاستان مازندران مشغول خدمت بود پس از پا

اورژانس مازندران مورد  سییتوسط ر یروز کار نیمازندران در آخر ییهوا

 ادامه خبر... قرارگرفت. ریتقد

 

 115 سـاز همکاران اورژان "ورىـود منصـمسع"مت آقاى ـد راه خدـشهی

، فروردین ماه 21در تاریخ  19-اثر ابتال به بیماری کوویدبر استان هرمزگان

 .دعوت حق را لبیک گفت

 

از پرسنل  یکی "یمسعود منصور"شهید خدمت 

 دیـادت رسـهرمزگان به شه ۱۱۵ سـاورژان

 سخنگوی سازمان اورژانس کشور:

http://ems115.nums.ac.ir/images/pdf/115.pdf
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2055:2021-03-31-05-41-32&catid=65:road-accidents&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2055:2021-03-31-05-41-32&catid=65:road-accidents&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2026:2021-03-24-13-20-35&catid=65:road-accidents&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2026:2021-03-24-13-20-35&catid=65:road-accidents&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2022:2021-03-23-10-09-23&catid=65:road-accidents&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2022:2021-03-23-10-09-23&catid=65:road-accidents&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2098:fasa10&catid=91&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2098:fasa10&catid=91&Itemid=144
https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA!
https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA!
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2079:2021-04-05-05-55-50&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2079:2021-04-05-05-55-50&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2081:2021-04-05-06-48-25&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2081:2021-04-05-06-48-25&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2085:2021-04-06-15-50-22&catid=83&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2085:2021-04-06-15-50-22&catid=83&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2088:2021-04-06-18-17-40&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2088:2021-04-06-18-17-40&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2078:fasa7&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2078:fasa7&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2076:2021-04-04-09-53-39&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2076:2021-04-04-09-53-39&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2119:2021-04-13-09-28-44&catid=83&Itemid=294
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 جهت مشاهده اخبار بیشتر کلیک کنید
 

 اورژانس یهانیتوسط تکنس موفق یقلب یایاح اتیعمل ۵۱۹انجام 
 ۱٤٠٠در طرح سالمت نوروزی  یمارستانیب شیپ 

 یمارستانیب شیاورژانس پ یها نیموفق توسط تکنس یقلب یایاح اتیعمل 519سازمان اورژانس کشور از انجام  یسخنگو ◄

 .سازمان خبر داد نیا 1400طرح سالمت  یماه در کشور و در اجرا نیاسفند تا شانزدهم فرورد 25از 

تهران با  یاستان ها ادشدهیموفق در مدت  یویر - یقلب یایاح 519مطلب افزود: از مجموع  نیبا اعالم ا یخالد یمجتب

 یها نیرا توسط تکنس یقلب یایموفق اح اتیعمل نیشتریب بیمورد به ترت 106و اصفهان با  124با  ی، خراسان رضو168

 .داده اند صبه خود اختصا یمارستانیب شیاورژانس پ

 یاز اقدامات ی، مجموعه ا«آر یپ یس» ای (CardioPulmonary Resuscitation) یویر - یقلب یایداد: اح حیتوض یو

بازگرداندن اعمال دو عضو  یافراد آگاه و حاضر در صحنه برا ،یمارستانیب شیاورژانس پ یها نیاست که توسط تکنس

 .شود یانجام م ،یمغز بیاز آس یریگجلو یبه مغز برا ژنیو رساندن خون و اکس هیقلب و ر یاتیح

 اتیاز ح تیحما یا هیرا به دو صورت اقدامات پا یویر - یقلب یایسازمان اورژانس کشور ادامه داد: امروزه اح یسخنگو

(BLS) اتیاز ح تیحما شرفتهیو اقدامات پ (ALS) لهیوس چیتوان بدون ه یرا م هیپا« آر یپ یس»دهند که  یانجام م 

از مرگ  یادیز یتواند باعث نجات جان انسانها یروش، م نیو به موقع ا حیهم انجام داد. انجام صح یاضافه و با دستان خال

 یپ یس»هنگام  یو دارو درمان ییمراقبت از راه هوا رینظ یتر یاقدامات تخصص شرفتهیپ« آر یپ یس»شود. در مورد  یحتم

با مواد  تیبا داروها، مسموم تیمسموم ،ییانسداد راه هوا ،یتنفس یها یماریب ،یقلب یها یماریاز جمله ب.شود یانجام م« آر

 یاریبساست که متاسفانه تعداد  یقلب ستیعلل ا یآن برخ ریو نظا دیشد یها یسرمازدگ ،یغرق شدگ ،یمخدر، برق گرفتگ

جان خود  ماریب ،یامداد یروهاین دنیموارد قبل از رس شتریافتد و در ب یاتفاق م مارستانیدر خارج از ب یقلب یها ستیاز ا

 .دهد یرا از دست م

توانند تا زمان  یم رند،یرا فرا بگ هیپا« آر یپ یس»که افراد جامعه آموزش الزم را در مورد  یشد: در صورت ادآوری یو

را  ماریرا انجام دهند تا شانس زنده ماندن ب اءیاح اتیعمل یمارستانیب شیاورژانس پ یها نیو تکنس یامداد یروهاین دنیرس

 .دهند شیافزا یبه طرز قابل توجه

 یبه قسمت ها یشود، خون رسان یعضله قلب متوقف م تیکه فعال یزمان نکهیا انیسازمان اورژانس کشور با ب یسخنگو

گذشته باشد و  یقلب ستیاز زمان ا قهیدق 6تا  4که  یشود، اظهار داشت: در صورت یمختلف بدن از جمله مغز متوقف م

گذشته  یقلب ستیاز زمان ا قهیدق 10وجود خواهد داشت؛ اگر  مغزبه  بیانجام نشود احتمال آس ماریب یایاح یبرا یاقدام

خواهد  یحالت مرگ مغز ماریب اءیاح تیدر صورت موفق یرفته و حت نیآغاز شود، مغز از ب« آر یپ یس»باشد و بعد از آن 

 یاتیح اریبسزمان  نیاست. ا یقلب ستیا صیبه محض تشخ« آر یپ یس»نکات شروع بالفاصله  نیاز مهمتر یکیداشت. پس 

 ادامه خبر... .دهد یآن را کاهش م تیاحتمال موفق« آر یپ یس»در شروع  ریتاخ قهیدق کی یاست. حت
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