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  3 / در تهران افتتاح شد

 سخنگوی سازمان اورژانس کشور:

 بر جای گذاشت

 ینفر فوت ۹مصدوم و  ۱۸۹۴
 چهارشنبه آخر سال مربوط بهحوادث 

 5صفحه 



 نیسازمان اورژانس کشور برگزار شد که در ا استیبا ر

اورژانس، لزوم  گاهیساخت پا رینظ یموارد رامونیجلسه پ

 دیساخت پد بالگرد و... بحث و تبادل نظر و مقرر شد بازد

 شیاورژانس پ یها گاهیپا ییجهت جانما یمشترک

 یهایازمندیو پد بالگرد و مجموعه ن یمارستانیب

 ینیب شیآزادراه و پ کیدر فاز  یمارستانیب شیاورژانس پ

 شود.در فاز دوم انجام 

  
 

اورژانس استان  اتیو عمل یاستان مازندران و معاون فن

 .شرکت ساخت آزادراه انجام شد نیتهران و معاون

تونل  یآزادراه مذکور تا انتها یکه از ابتدا دیبازد نیا در

مستقر  یفعل گاهیاز پا رفتیزنگوله)فاز دوم( صورت پذ

بعمل آمد و درخواست مراکز  دیبازد زیمحور ن نیدر ا

 گاهیپا یمکان تیو موقع یزیاورژانس جهت برنامه ر

 قرار گرفت. یینها دییو مورد تأ یبررس یشنهادیپ یها
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 یدر مجلس شورا نیینا ندهینما دارید◄

 سازمان اورژانس کشور سیبا رئ یاسالم
،در محل 1399اسفند ماه  13چهارشنبه روز جلسه  نیا

 یازمندیسازمان اورژانس کشور برگزار شد، مسائل و ن

 یها تیدر خصوص خدمات فور هیحوزه انتخاب یها

 .مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت یپزشک

 تیکشور، با اشاره به توسعه خدمات فور وندیدکتر کول

 نیبه هموطنان و همچن ریاخ یدر سال ها یپزشک یها

نزدیک، از همکارى  ندهیرشد در آ نیادامه روند ا

نمایندگان مجلس شوراى اسالمى و پیگیرى جهت رفع 

 ادامه خبر... مشکالت اورژانس خبر داد.

 شیمرکز اورژانس پ سیرئ دارید◄

 وندیبا دکتر کول اراک یـمارستانیب
مرکز اورژانس  سیرئ ،ی، دکتر بهرام1399اسفند ماه  13

 سیرئ وندیبا دکتر کول یاستان مرکز یمارستانیب شیپ

 یازمندیسازمان اورژانس کشور درخصوص مسائل و ن

 .و گفتگو کرد داریآن مرکز د یها

مسائل و نیازمندی های اورژانس اراک جلسه  نیا در

 ادامه خبر...مورد بررسی قرار گرفت. 

رئیس سازمان اورژانس کشور در پیامی 

مبعث حضرت محمد  دیسع دیع فرارسیدن 

 را تبریک گفت.)ص( یمصطف

 شرح است:              نیبد امیمتن پ

 میبسم اهلل الرحمن الرح

اسالم )ص( که سرمنشا  یمبعث رسول گرام

و  یو آغازگر کرامت انسان یاله تینور و هدا

است مارا برآن  یبخش جهان هست ییروشنا

 ییکرامت و روشنا نیتا با تفکر به ا داردیم

به هم نوعان  یو مدد رسان یارینسبت به 

 یرحمت اله هیکوشا بوده و در سا شیخو

به هموطنان  ینسبت به تالش و خدمت رسان

 یاسالم رانیپرور ا دیو شه وریو مردم غ زیعز

 .میداشته باش یشتریاهتمام ب

سالمت به  دانیخاطره شه ادویبا  نجانبیا

روز  نیاورژانس کشوردر ا یخصوص شهدا

 دیبه همه همکاران سپ کیعرض تبر خجسته

پوش و جان بر کف اورژانس کشور که در 

 روسیو بادر خط مقدم مبارزه  ریاخ کسالی

راه از جان خود  نیمنحوس کرونا بوده و در ا

 لیدر ذ دوارمیو ام کنمیگذشته اند عرض م

توجهات قائم آل محمد)عج( در کنار خانواده 

   محترمشان موفق و منصور باشند. 

                              

ات ـه خدمــی توسعـبررس ◄

 بافت، رابر و ارزوئیه  اورژانس در

بافت،  یشهرستان ها ندهیصمداهلل محمدى نما 

     با  یاسالم یرابر و ارزوئیه در مجلس شورا

سازمان اورژانس کشور  سیرئ وندیدکتر کول

درخصوص توسعه خدمات اورژانس در آن 

 ادامه خبر... و گفتگو کرد. داریشهرستان ها، د

 نیب یامضاى تفاهم نامه همکار ◄

  یـورزش یکـپزش ونــیفدراس

 ورــس کشـان اورژانــسازم و 

دیدار رئیس دانشگاه علوم  ◄

 ی ــی خراسان شمالــپزشک

 با رئیس سازمان اورژانس کشور
 دی، دکتر س1399اسفند ماه  20روز چهارشنبه 

استان  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ یاحمد هاشم

 سیرئ ،یدولت آباد یو دکتر تق یخراسان شمال

استان با  نیا یمارستانیب شیمرکز اورژانس پ

سازمان اورژانس  سیرئ وندیکول نیحس ریدکتر پ

 یازمندیکشور در خصوص مسائل مختلف و ن

 دارید یخراسان شمال 115 نسمرکز اورژا یها

 .و گفتگو کردند

ناوگان  زیاز جمله توسعه و تجهدر این جلسه، 

و رفع کمبود  یپزشک یها تیمرکز فور

هاى  گاهیتعداد پا شیو افزا یانسان یروهاین

 ادامه خبر....  اورژانس پیش بیمارستانى

سازمان اورژانس کشور  سیرئ وندیکول نیرحسیپ دکتر

، با حضور در 99اسفندماه  9از ظهر امروز)شنبه(  شیپ

 یبا دکتر غالمرضا نوروز یورزش یپزشک ونیفدراس

 .و گفت وگو کرد دارید

 یهمکار یها نهیدو طرف در خصوص زم دارید نیا در

به  تیمشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند و در نها

به ورزشکاران تفاهم نامه  نهیمنظور ارائه خدمات به

 ادامه خبر... امضا شد. یهمکار

 پیام تبریک دکتر کولیوند  ◄

 د مبعثـبه مناسبت عید سعی

 در محدوده  یپزشک یها تیپوشش خدمات فوربررسی 

 «شمال -تهران»فاز اول آزاد راه 

 پیام تسلیت رئیس سازمان اورژانس کشور در پى شهادت 

 تکنسین مرکز اورژانس تهران "شهرام محمدزاده"
از پرسنل اورژانس  "شهرام محمدزاده"شهادت  ،یامیسازمان اورژانس کشور در پ سیرئ وندیکول نیرحسیدکتر پ

 جان خود را از دست داد را تسلیت گفت. 19-تهران که به دلیل ابتال به بیمارى کووید

 ؛به ورزشکاران نهیبه منظور ارائه خدمات به

 نیقیربّ الشهداء و الصد بسم

 تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَِبیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ  وَلَا

از پرسنل  "خدمت شهرام محمدزاده دیشه"مدافع سالمت سازمان اورژانس کشور،  دیشهادت پر افتخار شه خبر

منحوس کرونا و در راه خدمت به  روسیزه با وخوش قلب و فداکار مرکز اورژانس تهران که در خط مقدم مبار

 وست،یپ دشیو همرزمان شه متمدافع سال یشهدا لیکرونا به خ یماریایران به علت ابتال به ب فیمردم شر

 .دیهمکاران گرد ریبنده و سا یقلب دیموجب تاثر و تالم شد

درگذشت این شهید واالمقام را به خانواده آن عزیز و خانواده بزرگ سازمان  ،یضمن ابراز همدرد نجانبیا

بازماندگان  یو برا یآن بزرگوار رحمت واسعه اله یعرض نموده و از خداوند منان برا تیاورژانس کشور تسل

 .خواستارم لیصبر جم
 وندیکول نیرحسیپ دکتر                                                                                                           

 سازمان اورژانس کشور سیرئ

 لـو پرسن سـیات رئـبهداشت از اقدام ریوز رـیتقد

 سخت یسازمان اورژانس کشور در مناطق زلزله زده س 
سازمان اورژانس کشور و پرسنل آن  سیرئ وندیاز اقدامات به موقع دکتر کول یامیبهداشت، در پ ریوز یدکتر نمک

 کرد. ریسخت و حضور به هنگام در آن مناطق تقد یسازمان در مناطق زلزله زده س
 

 :است ریبه شرح ز امیپمتن 
 

 وندیدکتر کول یآقا جناب

 محترم سازمان اورژانس کشور سیرئ
 

وزارت  نیو همکاران گرانقدرتان در مناطق بحران زده موجب افتخار و مباهات ا یشک حضور به هنگام جنابعال یب

حفظ جان مردم سربلند  یو مجاهدت برا ثاریهستند که با ا یاز جان گذشته ا یما، انسان ها هیسرما نیاست و باالتر

 .کنند یمرز و بوم تالش م نیا

توجه حضرت حق  هیدر سا دوارمیجان برکفان آن سازمان تشکر نموده، ام لیبد یاز اقدامات ارزنده و ب لهینوسیبد

  .دیباش روزیبه کشور موفق و پ یدر خدمت گذار

 دکتر سعید نمکی                                                                                      

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 تیمنظور پوشش خدمات فور به

در محدوده فاز اول  یپزشک یها

شمال و برنامه  -آزاد راه تهران

جهت فاز دوم صبح روز  یزیر

جلسه  1399اسفند ماه 9شنبه 

 مسئوالن شرکت ساخت آزاد راه 

توسط  یدیبازد نیهمچن

مسئوالن مربوطه صورت گرفت 

با حضور معاون  دیبازد نیکه ا

اورژانس  سیسازمان، رئ یفن

استان البرز،  یمارستانیب شیپ

  یمارستانیب شیاورژانس پ سیرئ
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و  انیصابر مانیبا حضور دکتر پ اسفندماه 12 اورژانس تهران، روز سه شنبه دیفق نیمدافع سالمت شهرام محمدزاده تکنس دیشه عییمراسم تش

 .وبه خاک سپرده شد عییاز مسئوالن اورژانس تهران و همکارانش تش یجمع

سال خدمت صادقانه  29جنوب اورژانس تهران بعد از  هیپرتالش و دلسوز ناح نیتکنس "شهرام محمدزاده شهید خدمت" است؛  یگفتن

 ادامه خبر... سپرده شد.)س( به خاک نهیسک یبیگفت و در بهشت ب کیکرونا روز گذشته دعوت حق را لب یماریبه علت ب

 برگزار شد "شهرام محمدزاده"مدافع سالمت  دیشه عییمراسم تش

 رانیعامل سازمان انتقال خون ا ریسازمان اورژانس کشور و مد سیرئ ینشست خبر

 در روز اهدای خون فرشتگان سفید پوش برگزار شد؛

که در اورژانس کشور  ییها تیو خالق یجانفشان ،یفداکار گذشت.

  .میبا ادامه خدمات موفق شو میدواریبود و ام رینظ یانجام شد ب

گفت: ذات کار اورژانس نجات جان مردم است و نه  وندیکولدکتر 

 یبلکه سع م،یداشت یاریبس یهاینیخاص نقش آفر طیتنها در شرا

 .میرو شیاهداف پ نیبا تمام توان به سمت ا میکرد

آمد و چه  شیگذشته پ یهاکه در سال یادامه داد: چه در حوادث یو

اقدام  گرید یهاینیاز نقش آفر یکیو  میکرد ینیدر کرونا نقش آفر

سازمان  زانیما در خدمت عز زانیاست که امروز عز یوار یجیبس

 .انتقال خون هستند

 یهااز چالش یکیسازمان اورژانس کشور اظهارکرد: امروز  سییر

است و همه همکاران من  یخون یهاخون و فرآورده نیما تأم یاصل

کنند. همکاران  یرا اهدا م یاریبس یدر سراسر کشور مطمئنا زندگ

 .اقدام خداپسندانه را انجام خواهند داد نیا

نفر از همکارانمان  10کرونا تا به امروز  ریمس نیگفت: در ا وندیکول

کردند.  دایمبتال شده و بهبود پ یشدند و تعداد قابل توجه دیشه

 یمارستانیب شیرا همکاران اورژانس پ یاستراحت و مرخص نیکمتر

 

که در  یکنفرانس خبر ویدیدر و

سازمان اورژانس کشور برگزار شد 

درباره طرح  وندیکول نیرحسیدکتر پ

مشترک سازمان اورژانس کشور و 

 نیتام یبرا نرایسازمان انتقال خون ا

در آستانه سال نو  یخون ریذخا

گفت که  توانیاظهارکرد: به جرأت م

 هم به نظام سالمت  یسخت اریسال بس

را خسته کردند.  یداشتند؛ اما خستگ

 یاز همکاران برا یکی دمیند چگاهیه

بفرستد که من خسته شدم که  امیبنده پ

مردم بوده  یتمندیرضا زیماحصل آن ن

 وعیش طیگفت: در شرا یاست.و

به  یبیخون آس یکرونا اهدا یماریب

 میخواه یم نیرساند، بنابرا یافراد نم

  شیپو نیکه توانش را دارند در ا یمردم

کمک کنند به جان  شیپو نیاز مردم به ا کیشرکت کنند و هر 

 هموطنانشان کمک خواهند کرد.

و آموزش در خصوص  یدر خصوص لزوم اطالع رسان وندیکول

قبل در مدارس و مساجد  یگفت: از سال ها زیچهارشنبه آخر سال ن

 یاز مصدومان سال ها یها و برخ نیو همراه تکنس میکرد دایحضور پ

 نیتا از ا میکرد یاقدام م یگذشته در خصوص آموزش و اطالع رسان

 .میواقعه بد خالص شو

که همزمان شد با  98و سال  میموفق شد یلیخ 9٧ادامه داد: سال  یو

کردند.  تیرعا یلیخ زیمردم عز نیکرونا شد بنابرا روسیو وعیش

. میندار یآمار خوب میکن یم سهیکه با سال گذشته مقا یامسال زمان

 یشوند را رصد م یرابطه دچار عوارض م نیکه در ا ینیمصدوم

اما تا به حال  میداشت دهید بینفر آس 50 مروز. سال گذشته تا به امیکن

 .مینفر مصدوم داشت 1۴۴

در خصوص چهارشنبه آخر  افزود: کشور سازمان اورژانس سییر

شده بودند، اما  ینفر دچار سوختگ 15در سال گذشته تا به حال  سال

  ادامه خبر.... شدند ینفر دچار سوختگ 5۴امسال 

 

 اتوبوس آمبوالنس ساخت داخل تولید انبوه  ◄

اتوبوس آمبوالنس ساخت داخل، با حضور دکتر کولیوند رییس سازمان 

 .اورژانس کشور در شرکت ایران خودرو دیزل به تولید انبوه رسید

 نیترسازمان اورژانس کشور و بزرگ نیمابکه فی یدر قرارداد نیاز ا شیپ

منعقد شد، ایران خودرو دیزل متعهد شد در  انهیخاورم یخودروساز تجار

این خودرو را تحویل دهد، اما با همت متخصصان  هیمدت سه ماه، نمونه اول

 دیروز این پروژه به مرحله بهره برداری رسید و تول 35پوش، در مدت  یآب

 .انبوه آن آغاز شد

ی شاسی یک تکه بوده که دارا ران،یاتوبوس آمبوالنس ساخت ا نخستین

اتوبوس آمبوالنس  نیتخت بیمارستانی را دارا است. ا 9ظرفیت جاگذاری 

 نیاسب بخار توان بهره می برد و همچن 350با  OM457 از موتور پرقدرت

امکانات و  ریباکس کامل اورژانس و سا کالیسرویس بهداشتی، مد یدارا

 .زات روز آمبوالنس استیتجه

 یها تیمحصوالت و استفاده از ظرف یساز یبا داخل زلیخودرو د رانیا

در  ییباال اریبس یمحصول، کاهش ارزبر نیا لیدر تکم یسازندگان داخل

 کرده است. جادیهر دستگاه اتوبوس آمبوالنس ا

تقدیر رئیس سازمان اورژانس کشور از مردم،  ◄

دان جهت همراهى ـه و هنرمنـاب رسانــاصح

مشارکت در کاهش تعداد مصدومان چهارشنبه و 

 آخر سال نسبت به سال هاى گذشته

دکتر کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور در پیامى از همراهى و مشارکت 

مردم، اصحاب رسانه و هنرمندان در راستاى کاهش چشمگیر تعداد 

 .چهارشنبه آخر سال تقدیر و تشکر کردمصدومان 

 :متن پیام به شرح زیر است

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

در این برهه از زمان که کادر درمان در خط مقدم مقابله با ویروس  دیترد یب

منحوس کرونا درحال خدمت رسانى به هموطنان مى باشند و در این میدان 

از جان خود گذشته اند، کاهش چشمگیر تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه 

 ایران میآخر سال نسبت به سال هاى گذشته، جز با مشارکت آحاد مردم فه

و همراهى اصحاب رسانه و هنرمندان عزیز کشورمان در  یالمى و همکاراس

راستاى فرهنگسازى به جهت برگزارى این مراسم باستانى به صورتى که از 

 .نبود ریآسیب جدى هموطنان در این شب جلوگیرى شود، امکان پذ

 تیدانم، از این همراهى که نشان دهنده مسئول یبر خود الزم م نجانبیا

ردم، اصحاب رسانه و هنرمندان گرانقدرمان خانم ها فریبا کوثرى، م یریپذ

و آقایان على  یاسناوند ایمح ،یخسرو دیفاطمه گودرزى، الهه رضایى، مهش

و  ریدباشد تق یدهکردى، فرهاد بشارتى، اشکان درویشى و فرزین محدث م

حوادثى در  نیشاهد تکرار چن گرید یاست به فضل اله دی. اممیتشکر نما

 .میل هاى آتى نباشسا
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 با متانول تیمسموم تیریمد ینشست تخصص ◄

 ابانیارز یکارگاه آموزش و توسعه فرد ◄

 با طمع حمله  یبه استقبال چهارشنبه سور ◄

 به اورژانس و مصدوم شدن دو نوجوان

 یسخنگو یفراهان یمهد ؛قم 115اورژانس  یگزارش روابط عمومبه  

ساله در  15و  13قم گفت: ظهر امروز متاسفانه دو نوجوان  115اورژانس 

چهارشنبه آخر سال بودند که متاسفانه حادثه  یمواد محترقه برا هیحال ته

شوند و  یدست و صورت مصدوم م هیرخ داده که هر دو نوجوان از ناح

 .وجود دارد زیاز آنها ن یکیاحتمال قطع انگشت 

 یبه اورژانس قم گزارش داده م قهیدق 13:۴3حادثه ساعت  نیافزود: ا یو

و در ساعت  قهیاورژانس بعد از گذشت فقط چهار دق یروهایشود و ن

حمله  تیو در نها یرسند اما متاسفانه، با پرخاشگر یبه محل م قهیدق 13:۴٧

 هیناحاز  زیاورژانس ن یروهایاز ن یکیدو نوجوان مواجه شده و  نیبستگان ا

 .شود یدست و صورت مصدوم م

به  زیاز افراد حاضر در محل ن یکیاورژانس قم افزود: متاسفانه  یسخنگو

آمبوالنس  شهیش یخارج یش کیآمبوالنس حمله کرده و با  نیسمت ماش

 .شکند یرا کامال م

ها، خدمات  ینامهربان نیقم، با تمام ا 115اورژانس  یروهای: نافزود یفراهان

 .منتقل کردند مارستانیدو نوجوان مصدوم را انجام و به ب یبر رو هیاول

 

متخصصان سم  یتخصص -نشست علمی ،99اسفندماه  16 شنبهصبح 

 یاحتمال انیشناسی بالینی و مدیریت مسمومیت ها در خصوص طغ

 .مسمومیت با متانول در دو ماه آینده برگزار شد

 تینشست درباره اقدامات حیاتی الزم در اولین ساعات مسموم نیا در

 .بحث و تبادل نظر شد یتوسط تکنسین های فوریت های پزشک

با متانول در  تیحوزه مسموم یو علم یتیریمد ناریراستا وب نیهم در

 ادامه خبر... .برگزار شد یمارستانیب شیاورژانس پ

  

نمونه بهمن ماه  یاتیانتخاب پرسنل عمل ◄

 تهران ۱۱5 اورژانس

که در تحقق اهداف  یاستهیو شا یاز کارکنان ساع لیتجل یدر راستا

 آورند،یبه عمل م یمرکز اورژانس تهران تالش برجسته و مضاعف

 یبراساس دستور العمل 1399مرکز در سال  نیانتخاب کارکنان ا ندیفرآ

مورد  یهاشاخص یو بررس یابیزآغاز و پس از انجام مراحل ار یابالغ

از  ریجلسه تقد نیمنظور صبح امروز )شنبه( اول نیهم به.نظر انجام شد

 ان،یصابر مانیبا حضور دکتر پ یکارمندان نمونه بهمن ماه سال جار

مرکز، از کارمندان  نیمسئوالن ا ریمرکز اورژانس تهران و سا سیرئ

 بیط ،یمتهور گلستان دیحم انیآقا ینمونه اورژانس تهران در سال جار

 ادامه خبر... .شد یانو قدرد لیتجل یهرمانق

 

سازمان  یو اعتباربخش تیفیبهبود ک تیری، مداهاسفند م 1٧ کشنبهیصبح 

 یابیارز رامونیکارآمد پ یانسان یروین تیاورژانس کشور با هدف ترب

 تیسراسر کشور، با حما یمارستانیب شیدر مراکز اورژانس پ یاعتبار بخش

حرفه  ابیارز تیترب ندیفرآ یو طراح یزیاقدام به برنامه ر وند،یدکتر کول

 .سه مرحله نمود یدر ط یا

 16 خیاز تار ابانیارز یاول کارگاه سه روزه آموزش و توسعه فرد دوره

 نیکارشناسان ا ژهیحوزه و نیمطرح ا دیاسفند ماه با حضور اسات 18 تیلغا

اورژانس تهران پس  ینظارت و بازرس ت،یفیسازمان و کارشناسان بهبودک

 نمرهپس از اخذ  نیقابل قبول در مصاحبه برگزار شد. مدعو ازیاز اخذ امت

برگزار خواهد  ندهیکه در سال آ یبه مرحله سوم، آموزش تخصص یقبول

 شوند. یشد دعوت م

ات مــخد تهیکم یــنشست درون سازمان ◄

 ییستاد اجرا ستیز طی، سالمت و محیبهداشت

 ۱۴00خدمات سفر سال 

دانشگاه  یمارستانیب شیپ یها تیمرکز فور یبه گزارش روابط عموم

جلسه  نی، پنجمماه اسفند 20روزچهارشنبه ؛ مازندران یعلوم پزشک

ستاد  ستیز طیمحسالمت و  ،یخدمات بهداشت تهیکم یدرون سازمان

 برگزار شد. مازندران استان  خدمات سفر ییاجرا

دانشگاه  یها مارستانیب یجلسه که با حضورمعاون درمان و روسا نیا

 یروسا ،یبلوک سار یدرمان یو مراکز بهداشت یاجتماع نیو تام

EOC وMCMC ادامه خبر... برگزار شد. یدر شهرستان سار 

  سیلحظه صفر با حضور رئ یزیمانور دور م ◄

 اـیبال کارگروه سالمت در حوادث و یو اعضا

 مــب یدانشگاه علوم پزشک

  "بیاموزیم"مسابقه برگزاری  ◄

 در مرکز اورژانـس گلستـان

های پزشکی گلستان،  واحد آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت

های اورژانس پیش بیمارستانی ، مواردی که نیازمند  ماموریتاز بین 

خدمات ویژه بود را جهت اشتراک گذاری تجارب و استفاده از 

ها بصورت سوال مسابقه ) کیس ریپورت(  نظرات کلیه تکنسین

 .های استان گلستان قرار داد طراحی و در دسترس کلیه تکنسین

ترین پاسخ به همراه جزئیات فنی ارائه  هایی که کامل به تکنسین

مرکز مدیریت حوادث و فرریتهای  رئیسکردند، جوایز نفیس توسط 

 .شدپزشکی گلستان اهدا 

اورژانس  گاهیپا نیو چهارم ستیو ب ستیدو ◄

 در تهران افتتاح شد

اورژانس در تهران اظهار  گاهیپا نیخصاااوص افتتاح ا در انیصاااابر دکتر 

 .اورژانس در تهران افتتاح شد گاهیپا نیو چهارم ستیو ب ستیکرد: دو

چرمشهر واقع شده  یعوارض ر،یدر آزادراه غد گاهیپا نیا نکهیا انیبا بی و

جنوب اورژانس تهران و بخشاادار  هیاساات گفت: با حضااور مساائول ناح

 .افتتاح شد ستگاهیا نیا هیحسن آباد فشافو

پا انیصاااابر جنوب  هیناح ریغد 328 گاهیاظهار کرد: در حال حاضااار 

دساااتگاه  کیکند.  یم یاورژانس تهران به شاااهروندان خدمات رساااان

 مستقر است. گاهیپا نیآمبوالنس در ا

 نیتکنسساله با راهنمایی  6 نجات کودک ◄

 اورژانس گناباد امیمرکز پ یپزشک یها تیفور

 ییبر انسداد راه هوا یمبن گناباد 115 اورژانس  امیتماس با مرکز پ یط 

مرکز  یپزشک یها تیفور نیساله بعد از اعزام آمبوالنس، تکنس 6 یکودک

و آموزش  ماریبه همراه ب یو مشاوره تلفن ییاورژانس گناباد با راهنما امیپ

 خروجو انجام آن توسط همراه باعث  یبطور تلفن  ییرفع انسداد راه هوا

 .شد ماریب ییاز راه هوا یجسم خارج

از اقدام  یمرکز اورژانس گناباد ضمن قدردان سیرئ یزمان نامی دکتر

 نیاورژانس  در نجات جان ا امیبذرگر همکار مرکز پ مانیا یارزنده آقا

، 115کودک از شهروندان درخواست کرد :هنگام تماس با اورژانس 

تا  امیکارشناس مرکز پ یها هیخود را حفظ کنند و به توص یخونسرد

 به محل حادثه  عمل کنند. النسآمبو دنیرس
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،                       99اسفندماه  13چهارشنبه  روزشهرکهنه  یاورژانس جاده ا گاهیپا

 یپزشک یها تیحوادث و فور نیمسئول رشبکه،یمقدم مد یبا حضوردکتر فتح

اعضا  ارویقوچان، ده یفرماندار یمشهد، معاون عمران یدانشگاه علوم پزشک

پرسنل شبکه بهداشت و  و نیاز مسئول یشهرکهنه و جمع یاسالم یشورا

 .شدافتتاح  قوچاندرمان 

 ژهیبو نیمسئول هیاز کل رمقدمیمراسم ضمن عرض خ نیمقدم درا یفتح دکتر

 یدانشگاه علوم پزشک یپزشک یتهایحوادث و فور رمحترمیمد یزدانیدکتر 

  کرد . یداشته اند تشکر و قدردان یپروژه همکار یمشهد که در راه انداز

 یگرام نیریو خ نیمسئول یها تیکرد با حما یدواریاظهارام نیهمچن وی

شهرکهنه اقدام  115جهت اورژانس  ینسبت به احداث مکان جداگانه ا میبتوان

              ،یلی دیوخاطره شه ادی داشتیضمن گرام انیشبکه در پا ریمد .میینما

 خبرداد. یلیدیشهرکهنه به نام شه 115اورژانس  گاهیپا ینامگذار از

و  یرسان یاطالع رسان یگسترش برنامه ها ◄

حوادث  از یریشگیراهکار در پ نیمهمتر یآموزش

 سال انیچهارشنبه پا
 یحوادث دانشگاه علوم پزشک ریو مد یمارستانیب شیاورژانس پ سییر

راهکار  نیرا مهمتر یو آموزش یاطالع رسان یمشهد گسترش برنامه ها

 نیسال عنوان و اظهارکرد: در ا انیاز حوادث چهارشنبه پا یریشگیدر پ

 یمجاز یو فضا یرسانه مل قیو از طر هیته یآموزش یراستا بسته ها

 .خواهد شد یاطالع رسان

مردم در  شتریب یخاطر نشان کرد: به منظور آگاه یزدانی یدکتر عل

سال  انیتواند سالمت آنها را در چهارشنبه پا یکه م یخصوص خطرات

عموم مردم قرار  اریدر اخت یمطالب آموزش یکند از شبکه استان دیتهد

 .ردیگ یم

 انیدر خصوص خطرات چهارشنبه پا یبسته آموزش نکهیبا اشاره به ا یو

قرار گرفته است، عنوان  مایصدا و س اریشده است که در اخت هیسال ته

منتشر شده است  یمجاز یدر فضا زین یبسته آموزش نیکرد: عالوه برا

شب را  نیا ،ینسبت به خطرات احتمال یشتریب یتا عموم مردم با اگاه

 ادامه خبر... .رندیجشن بگ

 

 ؛مشهداورژانس  رئیس
  

 امدادرسانی اورژانس در حوادث

 یتلفنهای  ییساله با راهنما ۷6 ینجات جان آقا ◄

استان چهارمحال  ۱۱5پرستار مرکز ارتباطات اورژانس 

 جزئیات بیشتر...ی  اریو بخت

 تیبه مصدومان مسموم ۱۱5اورژانس  یامدادرسان ◄

 جزئیات بیشتر...  در بابل coگاز 

 یها سنیساله توسط تکن ۷۹خانم  کینجات جان  ◄

 جزئیات بیشتر...  قشم۱۱5اورژانس 

اورژانس سلمانشهر به مصدوم سقوط  یامداد رسان ◄

 جزئیات بیشتر...  از ارتفاع

تولد نوزاد در منزل با کمک کارشناسان اورژانس  ◄

 جزئیات بیشتر... ر شابوین ۱۱5

ــس  ◄ ــدمات اورژان خ

ــان در  ــه هموطن ــل ب باب

 نیمه ابتدایی اسفند ماه

 کرد؛رئیس اورژانس بابل تشریح 

اورژانس  سیرئ یدکتر لعل اورژانس بابل؛ یبه گزارش روابط عموم

اول اسفند ماه امسال اظهار  مهیدر ن مرکزآن بابل در مورد عملکرد 

انجام داده است که  تیمامور 9٧0اورژانس بابل در مجموع  داشت:

 .بوده است یجاده ا تیمامور 5۴2و  یآن شهر تیمامور۴28

که اورژانس بابل انجام  ییها تیتعداد مامور نیاز ا :داشت انیب یو

شهرستان بابل منتقل  یها مارستانیمصدوم را به ب ای ماریب 298داده است 

 ادامه خبر... کردند.

 شهرکهنه  یاورژانس جاده ا گاهیافتتاح پا ◄

 ایبالو کاهش خطر  تیریکارگاه مد نیاول یبرگزار ◄

 لیاستان اردب ۱۱5در نظام سالمت در اورژانس 

استان  یپزشک یتهایحوادث و فور تیریمرکز مد یبه گزارش روابط عموم

از  مت،در نظام سال ایکاهش خطر بال تیری، کارگاه پنج روزه مد لیاردب

استان ، به  115اورژانس  EOCدر محل  99دهم تا چهاردهم اسفندماه 

 شهرستان 115مسئوالن و کارشناسان اورژانس یکنفرانس برا ویدیصورت و

شهر  EOCو کارشناسان  یمسئوالن ستاد یبرا یحضورصورت و به  ها

 ادامه خبر... .شدبرگزار  یبهداشت های  پروتکل تیبا رعا ل،یاردب

 تهران ۱۱5 اورژانس یاتیعمل یروهاین ◄

 کردند قیواکسن کرونا تزر 

 یروهاین یدوز واکسن کرونا برا نیاول قیمرکز اورژانس تهران از تزر سیرئ

 .اورژانس خبر داد یاتیعمل

 سیرئ انیصابر مانیمرکز اورژانس تهران؛دکتر پ یگزارش روابط عموم به

 نیاول قیوزارت بهداشت، تزر نامهنییمرکز اورژانس تهران گفت: بر اساس آ

مرکز اورژانس تهران از  یاتیعمل یروهاینفر از ن 250دوز واکسن کرونا به 

 .امروز آغاز شد

 سازمان اورژانس کشور و نیصورت گرفته ب یها یافزود: با هماهنگ یو

دانشگاه  نیدر مراکز بهداشت ا ونیناسیواکس رانیا یدانشگاه علوم پزشک

 .ردیپذ یصورت م

 ۴0 یبا سن باال یاتیعمل یروهایکرد: ن حیمرکز اورژانس تهران تصر سیرئ

 یروهاین ونیناسیفاز نخست واکس تیدر اولو یا نهیزم یماریب یسال و دارا

 ادامه خبر... اورژانس تهران هستند.

 2۱5از  شیانجام ب ◄

 یهاتیهزار خدمت فور

ماهه سال  ۱۱در  یپزشک

 در اصفهان ۹۹

  
ماه از زمستان، اورژانس  نیدوم انیبهار امسال تا پا یاز ابتدا

 یامدادرسان تیمامور 669هزار و  215استان اصفهان  یمارستانیبشیپ

 51و  یرتصادفیمورد غ ۴33هزار و  16۴تعداد  نیرا انجام داد که از ا

 .بوده است یمورد تصادف 236هزار و 

 ۴2۴هزار و  36مدت  نیدر ا یافزود: از مجموع حوادث رانندگ یو

استان  یامورد در نقاط جاده  812هزار و  1۴و  یمورد در مناطق شهر

 .رخ داده است

مشکوک به  ماریب 8٧هزار و  18ماهه امسال  11کرد: در  حیتصر وی

مند اصفهان بهره یمارستانیبشیاورژانس پ یکرونا از خدمات درمان

 ینفر پس از انجام اقدامات درمان 802هزار و  16تعداد  نیشدند که از ا

با آمبوالنس به  115 اورژانسپرسنل  یاز سو یپزشک یهاتیفور

در محل،  یینفر به صورت سرپا 283هزار و  کیمنتقل و  مارستانیب

 .کردند افتیخدمات در
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 یکرونا یروسیو وعیسازمان اورژانس کشور؛ با توجه به ش یبه گزارش روابط عموم

 یدر فصل بهار جلسه شورا یعیدر کشور و احتمال وقوع حوادث طب یسیانگل

 .عامل برگزار شد ریپدافند غ تهیسالمت در حوادث و سوانح و کم یاستگذاریس

سالمت در حوادث و سوانح ضمن  یاستگذاریس یشورا ریدب وندیکول نیرحسیپ دکتر

 لیرو از قب شیپ امیا یبرا یاز اقدامات انجام شده در حوزه سالمت بر آمادگ ریتقد

کرد و افزود: با توجه به  دیها تاک البیس ،یمذهب ادیچهارشنبه آخر سال، نوروز و اع

از  یدرمان ،یمراکز ارائه دهنده خدمات بهداشت یستیکرونا، با یمواجه کشور با پاندم

 .نسبت به سال گذشته برخوردار باشند یباالتر یسطح آمادگ

اسفند  25 خیهمکار در تار یو سازمان ها یتخصص یمعاونت ها هیگفت: کل یو

جهت تبادل اطالعات  EOC حضور در یخود را برا ندگانی، نما نیفرورد 15 تیلغا

 .ندینما یمرتبط معرف یگزارش ها هیو ته

بهداشت،  ،یمارستانیب شیحوزه پ یآمادگ یجلسه برنامه ها نیحاضر در ا کارشناسان

 .قرار دادند یدرمان و غذا و دارو را مورد بحث و بررس

 کیشورا به تفک رخانهیشده در دب ینیب شیجلسه اقدامات و برنامه ها پ نیادامه ا در

دارو  نیخطر ، برنامه پاسخ ، تام یابی، ارز ینگ)اعم از هماه یفاز آمادگ یکارکردها

 .( ارائه شدنیآموزش و تمر زاتیو تجه

 تیشده در معاونت بهداشت و با توجه به اهم ینیب شیپ یمطابق برنامه ها نیهمچن

و تمرکز به افراد  ییحوزه بر شناسا نیتمرکز ا ،یفعل طیدر شرا ینیب شیاقدامات پ

 یراستا هماهنگ نیخواهد بود که در ا یمانیسل دیمبتال و مشکوک در غالب طرح شه

 زیصورت گرفته است و ن نیفرورد 15تا  فنداس 25آماده باش از  رامونیالزم پ یها

 زانیکه منجر به م روسیو یباال تیسرا زانیاستان خوزستان و م تیبا نوجه به وضع

که منجر به ابتال به افراد جوان تر و مادران باردار  روسیرفتار و رییباال و تغ تیسرا

 رانهیگ سخت یو اعمال استاندارد ها ریپذ بیآس یبه گروه ها ژهیشده است توجه و

 .قرار گرفت دیتر مورد تاک

و  یدولت یمراکز درمان یدر چارچوب آمادگ زیحوزه درمان وزارتخانه ن یها برنامه

و  یارائه خدمات در موارد سکته قلب یاعم از مطب ها و مراکز منتخب برا یخصوص

 .نوروز ارائه شد امیساعته در ا 2۴به صورت  یمغز

مناسب دارو و  عیو توز نیحوزه غذا و دارو به منظور تام یجلسه برنامه ها انیپا در

مورد بحث مناسب  نهیبا هز ازیبه اقالم مورد ن یدسترس یبرا یو بستر ساز زاتیتجه

 قرار گرفت. یو بررس
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 جهت مشاهده اخبار بیشتر کلیک کنید
 

 جلسه سالمت در حوادث و سوانح  یبرگزار ◄

 عامل ریپدافند غ تهیو کم

      در نظام سالمت ایکاهش خطر بال تیریکارگاه مد یبرگزار ◄

لیاستان اردب ۱۱5در اورژانس   

از دهم تا چهاردهم  در نظام سالمت ایکاهش خطر بال تیریکارگاه پنج روزه مد

 یکنفرانس برا ویدیاستان ، به صورت و 115اورژانس  EOCدر محل  99اسفندماه 

و  یمسئوالن ستاد یبرا یحضورها و  شهرستان 115مسئوالن و کارشناسان اورژانس

 .شدبرگزار  یبهداشت پروتکل تیبا رعا ل،یشهر اردب EOCکارشناسان 

 گذاشتبرجای  ینفر فوت ۹مصدوم و  ۱۸۹۴چهارشنبه آخر سال مربوط به حوادث 

افزود: در شب  یآمار حوادث مرتبط به شب چهارشنبه سور ییسازمان اورژانس کشور با اعالم گزارش نها یسخنگو یخالد یمجتب

 .نفر بود ۴68عدد هزار و  نیشدند که در سال گذشته ا بینفر دچار آس 89۴و  کهزاریچهارشنبه آخر سال 

 193نفر دچار قطع عضو شدند که سال گذشته  131نفر بود،  512چشم شدند که سال گذشته  بینفر دچار آس 52٧ادامه داد: امسال  یو

 نینفر فوت کردند که سال گذشته ا 9نفر بود و متاسفانه  318شدند که سال گذشته  دیمتوسط تا شد یها ینفر دچار سوختگ 5۴6نفر بود، 

 .عدد چهار نفر بود

درصد  ٧0سال را داشتند،  18تا  6 یدرصد رنج سن ۴6درصد آقا بودند که  82درصد از مصدومان امسال خانم و  18اضافه کرد:  یخالد

بودند که در حال بازگشت به منزل  یافراد ایبودند و  ادهیپ نیعابر ایبودند که  یدرصد کسان 30متاسفانه استفاده کننده مواد محترقه بودند و 

 .بودند یامداد یروهاین ایو 

 زینفر، تبر 553شب چهارشنبه آخر سال را با  دگانیآمار مصدومان و حادثه د نیشتریداد: تهران ب حیسازمان اورژانس کشور توض یسخنگو

 .نفر داشتند 1۴0نفر و کرمانشاه با  185با 

پوشش  نیاز خبرنگاران به خاطر پوشش لحظه به لحظه حوادث مرتبط با مراسم شب چهارشنبه آخر سال اظهار داشت: ا یبا قدردان یخالد

ما تا روز چهارشنبه  یاطالع رسان نیبه فرزندان خود داشته باشند قبل از ا یا ژهیاز خانواده ها توجه و یاریکمک کرد که بس یرسانه ا

کاهش  یآمار در روز چهار شنبه سور نیکه صورت گرفت ا یبا اطالع رسان یبودند ول ادیسال ز 18تا  6 دهید بیافراد آس دیشا یسور

مثل  یتخصص یکه در مراکز درمان ینیمتخصص نیهمچن دند،یزحمت کش یلیکرد، همکاران اورژانس و همکاران درمان هم خ دایپ

 ادامه خبر... دادند. یرا انجام م یمیترم یکه کارها یو مراکز درمان یچشم پزشک ،یسوختگ
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