
 

 )مدظله العالی(: حضرت آیت اهلل خامنه ای  

 یپرستاران در روزها یهاجاهدتم

 کرونا آنها را در چشم مردم

 کرد شهیاز هم زتریعز. 

 1399بهمن ماه  4 4شماره  

www.115.ir 
 سال اول

  یو تنفـس یموارد قلبـ شیافـزا

 1/ تختیهوا در پا یآلودگ یدر روز ها

 رئیس مرکز اورژانس تهران:

مستقر  یها آمبوالنس به نفر ٨٣٠ مراجعه

 2/هوا یروز آلودگ1٠  یط تختیدر پا

 رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد؛

 ی کودک سردرود یناج یتلفن،  زیاورژانس تبر سپچید پرستار

 تهـران 115اورژانـس  یها نیتکنس یرحمان رضایمنصور زارع و عل یمهد

 2ه ـصفح



 

 

 

  

 

 

 1399ماه  بهمن 4  - 4شماره  -اول سال  -خبر نامه سازمان اورژانس کشور  1

دانشگاه علوم  یمنیدانشکده بهداشت و ا یهاتیو فور ایسالمت در بالدپارتمان 

 یمنیسالمت و ا" ناریپالسکو، وب سالگرد حادثه نیدر چهارم یبهشت دیشه یپزشک

 .کندیبرگزار م رانیثبت شده در ا یرا بر اساس حوادث واقع "پرتردد یهادر سازه

    و  یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک یمنیتوسط دانشکده بهداشت و ا ناریوب نیا

 یسازمان اورژانس کشور، سازمان امداد و نجات هالل احمر و برخ یبا همکار

 .شودیبرگزار م 99روز چهارشنبه اول بهمن ماه   گریمرتبط د یهاسازمان

 یمسؤوالن، استادان و پژوهشگران حوزه ران،یبا حضور  مد ناریوب نیاست ا یگفتن

سازمان  سییر وندیکول نیرحسیو دکتر پ شودیسالمت و بهداشت برگزار م

 یهاو آموزش یزیراسکاش معاون برنامه درضایاورژانس کشور، دکتر حم

 یمنیان پوهشگر ایک ایپو یسازمان امداد و نجات هالل احمر، دکتر مصطف یتخصص

 یدکترا انیدانشگاه و دو تن از دانشجو یمنیدانشکده بهداشت و ا یو معاون پژوهش

 .بودنددانشکده از سخنرانان آن  نیا یهاتیو فور ایسالمت در بال یتخصص

 شد برگزار پرتردد یهادر سازه یمنیسالمت و ا ناریوب ◄

 واردـم شیزاـاف ◄

  یدر روز ها یسـتنف و ـیقلب 

 تختیهوا در پا یآلودگ

 رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد؛

تعداد تماس و  شیو به دنبال آن افزا ریاخ یدر روز ها تختیپا یهوا یآلودگ شیسازمان اورژانس کشور با اشاره به افزا سیرئ وندیکول نیرحسیدکتر پ

در  ،یجار الماه س ید 26 یال 10هزار نفر در مدت زمان  32از  شیبه ب یمارستانیب شیمرکز اورژانس تهران، از ارائه خدمات اورژانس پ یها تیمامور

هوا گفت:  یهموطنان به دنبال آلودگ یو تنفس یبروز مشکالت قلب لیتعداد تماس با مرکز اورژانس تهران به دل نیا شیدر مورد افزا یوخبر داد. تختیپا

مورد،  7294ماه، با  ید 24با مرکز اورژانس تهران گرفته شد که در روز چهارشنبه  یهزار تماس امدادخواه114از  شیماه، ب ید 26 یال 10 خیاز تار

 .مدت زمان پاسخگو بودند نیرا در ا 115تماس با اورژانس  نیشتریمن ب کارانهم

تماس با  456هزار و 114بودند افزود: درمدت زمان اشاره شده ،از  یمشکالت قلب یدارا انیدرصد مددجو 31 یال 24 نیکه ب نیبا اشاره به ا وندیکول دکتر

تعداد  نیشتریب وبودند  یمشکالت قلب ینفر دارا 92هزار  9تعداد  نیمورد منجر به اعزام آمبوالنس شد که از ا 449هزار و 32مرکز اورژانس تهران، 

 .میرا شاهد بود مارانیب نیدر تعداد ا یدرصد11 شیکه نسبت به مدت مشابه، افزا میمورد داشت 617ماه، با  ید23 خیرا در تار مارانیب نیبه ا یامدادرسان

هزار 3مدت، به  نیاورژانس تهران در ا یها رویتوسط ن انیبه مددجو یمورد امدادرسان 449هزار و 32سازمان اورژانس کشور اضافه کرد: از تعداد  سیرئ

جمعه  روزمورد را در  نیشتریارائه شد که ب یپزشک یها تیفور ان،خدماتیدرصد از کل مددجو 13 یال 10حدود  یعنی یبا مشکالت تنفس ماریب 632و 

 .میشاهد بود یبا مشکل تنفس ماریمورد ب 231، با 99ماه  ید 26

در روز  تختیپا یهوا یآزاد اضافه کرد: با توجه به آلودگ یدر فضا یروادهیمثل پ یو ورزش یکیزیف یهاتیبر عدم انجام فعال دیضمن تاک وندیکول دکتر

 داشته است. شیدرصد افزا 8.5 یتنفس مارانیدرصد و ب 11 یدچار مشکالت قلب مارانیتعداد موارد ب ر،یاخ یها

 ؛رئیس سازمان اورژانس کشور با حضور

  یها یدازمنیل و نـمسائ یـبررس◄

 آباددــاس 115س ـرکز اورژانـم
معاون  ی، خانم دکتر سمائ1399بهمن ماه  4روز شنبه صبح 

 یبسطام یآقا اسدآباد همراه یدرمان دانشگاه علوم پزشک

حوادث آن  تیریو مد یمارستانیب شیمرکز اورژانس پ سیرئ

سازمان اورژانس کشور  سیرئ وندیدانشگاه با دکتر کول

مرکز اورژانس  یها یازمندیدرخصوص مسائل مختلف و ن

 .و گفتگو کردند داریاسدآباد د 115

 شیمرکز اورژانس پ یها یازمندیمسائل و ن نیمهمتر

آن دانشگاه از جمله ساخت ساختمان ستاد مرکز  یمارستانیب

 گاهیتعداد پا شیو افزا یانسان یروهایاورژانس، رفع کمبود ن

 قرارهاى اورژانس پیش بیمارستانى مورد بحث و تبادل نظر 

 ادامه خبر... گرفت.

 تدار و رازدار مردماورژانس امان ◄

دارند و  یخاص طیشرا خواهندیکمك م 115مردم از اورژانس  یوقت

هم دارند  یکه تخصص پزشک هایبعض طیشرا نیممکن است در ا یحت

به آنها  توانندیتکنسین هاى اورژانس م یکنند ول یریگ مینتوانند تصم

 تیاز مسئول ریوظیفه مهم چیزی غ نیکمك کنند و آرامش بدهند. ا

که در آن از سالمت، جان و مال مردم حفاظت  تىنیست، مسئولی رىیپذ

هاى اورژانس امانتدار، رازدار، پاك دست و پاك  تکنسین .مى شود

چشم هستند و در این زمینه توجه و عمل به آموزه های دینی بسیار موثر 

امانتدار مردم هستند  ی که دارندبوده است. آن ها با توجه به شالوده شغل

از آنجایى شروع شد  ماجرا. زش اعتماد مردم به خود را بدانندو باید ار

 عنوانکه تکنسین هاى اورژانس بار دیگر همانند همیشه در مأموریتى با 

تنها در  ساله و 40حدوداً  خانمیك مسمومیت با گاز مونوکسید کربن 

اعزام شدند که با حفظ شأن و مسئولیت پذیری و با تأسى به آن منزل 

أَنْ تُؤَدُّوا  أْمُرُکُمْیَِإنَّ اللَّهَ »: دیفرما یم دین مجچیزى که خداوند در قرآ

دهد که  ی( همانا خداوند به شما فرمان م58)نساء؛« الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها

تمامى موارد مربوط به حفظ امنیت و  د،یامانت ها را به اهل آن بده

باعث تقدیر هم را رعایت کردند که این خود  آن هموطنکرامت 

ددجو از این عمل خداپسندانه این دو تکنسین مؤمن و خانواده م

حس مسئولیت و امانتدارى این  همینو نیز خداشناس اورژانس تهران 

دو تکنسین باعث تقدیر دکتر پیرحسین کولیوند رئیس سازمان 

مصاحبه اى با  در .اورژانس کشور از این دو تکنسین وظیفه شناس شد

فاق نظر به این موضوع اشاره این دو تکنسین اورژانس تهران، به ات

 شانیدوران کار یها تیمامور نیاز بهتر یکی تیمامور نیکردند که ا

 یامانتدار یهم برا ینیتمر مار،یب نیضمن نجات جان ا رایبوده است، ز

در  یاتفاقات نیاست که چن نیا تیحائز اهم نکته.آن ها بوده است

بارها و بطور مستمر در  اورژانس پیش بیمارستانى، نادر نبوده و بارها و

 یوستودن یخصلت ذات نیا شهیشود و هم یتکرار م 115اورژانس 

 .بوده است زیو عز فیهمکاران، باعث افتخار ما و اعتماد مردم شر

 مهدی منصور زارع و علیرضا رحمانیآقایان 

 رانـته 115س ـی اورژانن هاـتکنسی
مرکز  سیو رئ یدانشگاه علوم پزشک سیرئ دارید ◄

 سازمان اورژانس کشور سیاورژانس لرستان با رئ
 یدانشگاه علوم پزشک سیرئ کبختی، دکترمحمد رضا  ن1399ماه  ید 20روز شنبه 

                              استان لرستان  یمارستانیب شیرئیس مرکز اورژانس پ یو دکتر صفدر

سازمان اورژانس کشوردرخصوص مسائل  سیرئ  وندیکول نیحس ریبا دکتر پ

 و گفتگو کردند. داریلرستان د 115مرکز اورژانس  یها یازمندیمختلف و ن

در این جلسه که در محل سازمان اورژانس کشور برگزار شد مسائلی از جمله رفع 

ناوگان عملیات و همچنین توسعه روی انسانی، توسعه خدمات اورژانس، کمبود نی

 ادامه خبر... خدمات اورژانس هوایی مورد بررسی قرار گرفت.
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نفر بر اثر  215فوت ◄

 دکربنیبا مونوکس تیمسموم

مهر ماه  یاظهار کرد: از ابتدا خصوص جزئیات این خبردر  یخالد یمجتب

با گاز  تیمسموم لینفر با اورژانس کشور به دل 476هزار و  4تاکنون 

 .تماس گرفتند دکربنیمونوکس

نفر توسط عوامل اورژانس در محل درمان  1707تعداد  نیافزود: از ا یو

 .انتقال داده شدند ینفر به مراکز درمان 2554شدند و 

 لینفر به دل 215سازمان اورژانس کشور، متأسفانه  یگفته سخنگو به

 ادامه خبر....جان خود را از دست دادند دکربنیبا گاز مونوکس تیمسموم

 2 1399ماه بهمن  4 -  4 شماره  -اول سال  -خبر نامه سازمان اورژانس کشور  

 سوی خط فرشته ای آن

 هیبا اقدامات و توص :یشرق جانیاورژانس استان آذربا یسخنگو

ساله  كی رخواری، دخترشزیتبر 115 کارشناس اورژانس یتلفن یها

 .بازگشت یبه زندگ یسردرود

 یدنبال گزارش خفگه ب ، 99دی ماه  20افزود:  خبر  حیدر تشر این یشاد

 نیکتریضمن اعزام نزد سپچی، مرکز دساله و نداشتن تنفس كینوزاد 

را  یها و اقدامات در خفگ هیزمان ممکن ، توص نیعتریآمبوالنس در سر

انجام دادند  یسلنا خانم ضمن حفظ خونسرد نیو والد حیتوض نیوالد یبرا

 .دبو از طرف خانواده کودك غیو ج یشاد یآن صدا جهیکه نت

اورژانس  تکنسین های، یادامه داد: پس از خارج شدن جسم خارج یو

کودکان  مارستانیرا به ب "سلنا خانم"الزم  یها یها و بررس جهت مراقبت

 .انتقال دادند زیتبر

 هیبه توص یخونسرددر حوادث حتما ضمن حفظ  کرد: دیتاک انیدر پا یو

آمبوالنس به دقت  دنیرس کارشناسان و پزشکان مرکز اورژانس تا یها

 .دیجان شهروند و خانواده خود باش یتا ناج دیگوش و اجرا نمائ

  یدر اطراف حرم مطهر رضو 115اورژانس خدمات توسعه  ◄
انجام شده در  یها یزیاظهار کرد: بر اساس برنامه ردر خصوص جزئیات این خبر  مشهد 115 اورژانس سرپرست یزدانی یدکتر عل

 .به بهره برداری خواهد رسید یدر اطراف و داخل حرم مظهر رضو 115اورژانس  گاهیپا 4 ،صورت انعقاد تفاهم نامه

برنامه  نیمشهد صورت گرفته  است خاطر نشان کرد: در قالب ا یدانشگاه علوم پزشک انیانعقاد تفاهم نامه م یمقدمات الزم برا نکهیا انیبا ب وی

 یخاص به زائران بارگاه منور رضو طورو به  افتتاحدر داخل حرم مطهر  گاهیپا كیو  یدر اطراف حرم مطهر رضو 115اورژانس  گاهیسه پا

 .دهند یخدمات ارائه م

در ارائه خدمات وجود  یتیشوند و محدود ینقاط شهر هم اعزام م ریبه سا گاهیچهار پا نیا 115از کارشناسان  ازیکرد: در صورت ن حیتصر یو

 .ندارد تا هم زائران و هم مجاوران بهره مند شوند

در  گاهیپا نیخبر داد و گفت: ا خیدکتر ش مارستانیاورژانس در مجاورت ب گاهیساخت پا یبرا یزیمشهد از برنامه ر 115اورژانس  سرپرست

دکتر  مارستانیدر محل ب یسازه ا گاهیپا جادیا ی، نقشه هادانشگاه و معاونت درمان سییحال حاضر به شکل کانکس است که با مساعدت ر

 شود. یآغاز م كینزد ندهیدر آ زیشده است و کار ساخت آن ن هیته خیش

 ی شدکودک سردرود یناج یتلفن،  زیاورژانس تبر سپچید پرستار ◄

 تبریز 115پرستار دیسپچ اورژانس  –احمدزاده  رویا خانم

 شابورین 115همگام و همراه با اورژانس  نیریخ◄

 
دستگاه الکتروشوك و دو  كی یاز اهدا شابورین 115اورژانس  سیرئ

 خبر داد. 115به اورژانس  نیریتوسط خ یزریدستگاه تب سنج ل

  میلیون 850دستگاه الکترو شوك به مبلغ  كی یاهداافشارنیك افزود: 

     ادبودیبه  الیرمیلیون  15به ارزش  یزریو دو دستگاه تب سنج ل الیر

 لیخل دیو مرحوم س زادهیعل هی، مرحومه حاج ینیحس یعل دیس دیشه

 كین ریزبرخان ، توسط خاورژانس شهرستان  گاهیآن به پا یو اهدا ینیحس

شبکه  EOCمسئول  ینیحس دیحم دیس یآقا همتسالمت و به  شیاند

 ادامه خبر... بهداشت و درمان شهرستان زبرخان انجام شده است.

 کشور؛سخنگوی سازمان اورژانس 
 

 البرز؛ 115رئیس اورژانس 

 

 خیرساز گاهیافتتاح پا◄

 کار  زارع دیشه 115اورژانس 

البرز در مورد جزئیات افتتاح این پایگاه  115دکتر بابایی رئیس اورژانس 

زارع کار  دیشه 115اورژانس  گاهی، پا99 بهمن ماهه یکم روز چهارشنبگفت: 

خانواده  نیزارع کار توسط هم دیشه ریّخانواده خ ییاهدا نیکه در زم (خور)

 یو آماده بهره بردار زیالبرز تجه یمحترم ساخته و توسط دانشگاه علوم پزشک

 تیریسازمان مد رئیسکشور و  رینجار معاون وز یشده بود، با حضور آقا

           دیشهآن خانواده گرانقدر  فرماندار، ،یاستاندار رکلیبحران کشور، مد

 رسما افتتاح شد. یو منطقه ا یاستان نیاز مسئول یو جمع

 ؛قزوین  115رئیس اورژانس 
 نفر با  72مسمومیت ◄ 

 گاز مونوکسید کربن در 

  دی ماه سال جاری

گفت: بر اساس  نیقزو 115اورژانس مرکز  سیرئ ،یسلطان لیدکتر سه

 یهاگاهیکه به پا یتیمامور 50 یطسال جاری، ل ماه سا یآمارها، در د

در رابطه با  نیمناطق مختلف استان قزو یپزشک یهاتیحوادث و فور

 نی، همکاران ما در اشد داده مونوکسیدکربناز گاز  یناش یهاتیمسموم

حوادث  نیدر ا هموطناننفر از  30که  ندمواجه شد سمومم 72با  هاتیمامور

نفر  42درمان و الزم در محل حادثه  یو با اقدامات درمان ییصورت سرپابه

 ادامه خبر... ند.شد با اقدامات درمانی مناسب به بیمارستان انتقال داده

رئیس  یهشدارها◄

گیالن به   115اورژانس

 دنبال وزش باد گرم

 شدید الن درخصوص وزشگی 115دکتر اسدی رئیس اورژانس 

به دنبال وزش دث به دنبال آن هشدار داد و گفت: باد گرم و حوا

و حوادث مرتبط با آن  یباد گرم، احتمال وقوع آتش سوز دیشد

از بروز  ایمنی نکات تیمنظور رعا نیبه هم ابد،ی یم شیافزا

  .خواهد کرد یریحوادث تلخ جلوگ

در  یاز عبور و مرور در کنار ساختمان ها زیمردم عزوی افزود: 

از قرار دادن گلدان د و یینما یکاره خوددار مهیحال ساخت و ن

 .دیزیهدر لبه پنجره و بالکن که مشرف به معابر است بپر اءیو اش

در  گاریاز روشن کردن آتش و انداختن ته س دکتر اسدی افزود: 

اماکن  كینزد یها و حتجاده هیها، علفزارها، مراتع و حاشجنگل

 عاتیسوزاندن علفزارها، زباله ها و ضاو  یو مسکون یتجار

  .دیکن یخوددار

 هرگونه ر صورت مشاهده: دگفتیالن رئیس اورژانس گ

 واطالع  ینشانمراتب را بالفاصله به سازمان آتش یسوزآتش

 115مراتب را به اورژانس  عایدارد سر یحادثه مصدومچنانچه 

 .دیاطالع ده

به  نفر ٨٣٠مراجعه ◄

مستقر  یآمبوالنس ها

روز 1٠ یط تختیدر پا

 هوا یآلودگ

 مانیمرکز اورژانس تهران؛ دکتر پ یبه گزارش روابط عموم

 باره اظهار کرد:  نی، در ا رئیس مرکز اورژانس تهران انیصابر

روز گذشته  10که صورت گرفته است در  ییها یبر اساس بررس

هوا در  یآلودگ یاورژانس که در پ ینفر به آمبوالنس ها 830

  .مستقر بودند مراجعه کردند تختیپرتردد پا نیادیم

 نیا شتریمراجعه کنندگان گفت: ب یسن نیانگیدر خصوص م یو

  .بودند انسالیافراد م

مدت  ریروز اخ 10کرد: در  دیمرکز اورژانس تهران تاک سیرئ

و تماس  افتی شیدرصد افزا 10تماس ها با مرکز اورژانس تهران 

 بود. افتهی شیهفت درصد افزا زین یو تنفس یقبل مارانیب

http://news.115.ir/index.php/accidents-news/1619-2021-01-20-11-20-40
http://news.115.ir/index.php/accidents-news/1619-2021-01-20-11-20-40
http://news.115.ir/index.php/ems-news1/35-nikookaran/1612-2021-01-20-06-29-03
http://news.115.ir/index.php/ems-news1/35-nikookaran/1612-2021-01-20-06-29-03
http://ems.qums.ac.ir/Portal/home/?news/108675/132481/863558/%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-99-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-co
http://ems.qums.ac.ir/Portal/home/?news/108675/132481/863558/%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-99-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-co


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من شروع به ماساژ کردم  م،یخونه گذاشت اطیح كییموزا  یتر از پله ها و رو نییپارو  ضیبود، فورا مر انوزینداشت و س یمیعال چگونهیمددجو ه

 رو آورد. ایاح فیو همکارم ک

لوله با  کسیز فرو انجام دادم و پس ا نتوبهیاومد جلو و گفتم شروع کن و ا وانج یماساژ بلده؟ پسرک یکس دمیکه اونجا بودند پرس یاز افراد

. مجدد که میداد نینفر یو از راه لوله تراشه اپ میرا ادامه داد ایبود. اح ستولیآس م،یقلبش رو چك کرد تیخودکار. وضع مهیدستگاه شوك ن

کرد، من هم . همزمان آمبوالنس شروع به حرکت میرو به داخل آمبوالنس انتقال داد ماریب عایداشت، سر یزیدهل ونیالسیبریف  تمیر میچك کرد

دستگاه  نیح نیداد، در ا یدادم. دوست همراهمون هم همچنان ماساژ م یآمبوبگ تنفس م قیدستگاه شوك خودکار رو وصل کردم و از طر

که  میالزم  شوك دادم و ماساژ رو ادامه داد یها اطیاحت تیاز رعا نانی، پس از اطم450 تیو ر ونیالسیبریدرخواست شوك کرد. در حالت ف

 سپچیاز د یرانندگ نیکددار ح نی. تکنسمیبود مارستانیدوباره درخواست شوك کرد و ما همچنان در حال حرکت به ب د،یرس 280به  ماریب تیر

شد و شروع به نفس  ینوسیتا س 75 تیبا ر ماریب یلبق تمیو ر میشوك دوم را هم زد نیح نیقدس هماهنگ کنه و در ا مارستانیخواسته بود با ب

 .کرد دنیکش

دست انداز  كیحرکت چقدر سخته، بخصوص در شهر پاوه که هر صد متر  نیکار کردن ح دونندیم یپزشک  یتهایفور یهانیفقط تکنس 

 یآقا مارستانیمتخصص قلب ب میدیکه رس مارستانیدادم. به ب یم یتنفس یکمك ها مارستان،یبه ب دنیآسفالته بلند دارد. خالصه در ادامه تا رس

رو  ماریو نقص ب بیاز ما تشکر کرد و گفت شما بدون ع  ماریب طیاورژانس حضور داشتند که پس از گرفتن شرح حال و شرا رد ییدکتر کربال

که در آن لحظه  ندیاحساس خوشا نیگرفتند. ا یقلب و تنفسش برگشته بود، مدام ما رو در آغوش  م مارشونیب نکهی. همراهان هم از انینجات داد

 یلیو ... خ زاتیو مشکالت در تجه یمشکالت مال یلیاحساس باعث شد که با وجود خ نیتجربه نکرده بودم و هم کنونبه من دست داد را تا

داشته باشم  مارانیدر نجات ب یتا نقش رمیتالش خودم رو به کار بگ تیرسم، نها یم مارانیب نیکه بر بال یزمان گریمشکالت بزرگ و کوچك د

 ها تجربه نکردند رو بارها  و بارها تجربه کنم. یلیکه خ یاحساس نیتا لذت بخش تر

 ٣ 1399ماه  بهمن 4 - 4شماره   -اول سال  -خبر نامه سازمان اورژانس کشور  

فرشتگان سفیدپوش اورژانس در  ◄
  مازندران دیارتفاعات غار اسپهبد خورش

 یاحساس خوشحال نیو لذت بخش تر نیتر ابیکم◄

بعداز ظهر بود.  4در ماه مبارك رمضان ساعت حدود  یروز تابستان كیدر 

پاوه  115با  یکه تماس میشهر پاوه بود یپزشک یها تیفور گاهیپا كیما کش

 كیآدرسش هم  ،یاریکاهش هوش صیچهل ساله با تشخ ییگرفته شد.آقا

 ستانیدوز یبه شهر، به نام سرباور بود که جزو روستا دهیشهرك چسب

بود و آدرس  یاستاندارد و خاک ریآنجا غ یشد. کوچه ها یمحسوب م

و  می( و همکارم  )زاهد( فورا حرکت کرد ایهم نداشت. من )آر یمشخص

هماهنگ کنه  رندهیکه با تماس گ میواستخ سپچیاز د میس یحرکت با ب نیح

 3بود. ما حدود  یاصل ابانیکنار مسجد شهرك که سر خ ادینفر راهنما ب كی

نفر  كی قهیدق2و بعد از  میبعد از تماس در کنار مسجد حاضر شد قهیدق

. زن و پسرش کشان میشد یبه خانه مددجو راه عایاومد! و سر نیراهنما با ماش

 .بودند آورده یخونه، جلو درب اصل یپله ها یکشان مددجو رو رو

 

یپزشک یتهایرشناس فوراک، یمنوچهر ایآر  

 یتهایفور مرکز، کرمانشاه یعلوم پزشک 93 یورود یپزشک یتهایفور یسنندج و کارشناس یدانشگاه علوم پزشک 83 یورود یهوشبر یکاردان

شهر پاوه، استان کرمانشاه یپزشک  

که در  میبود فتیباشد،ش یم یکه از همکاران طرح یمحمد رزاق یآقا زمیبه همراه همکار عز ماهید 28 کشنبهیروز 

هم  دوموردیغار اسپهبد خورش رکوهیدر جاده خط تیمامور نیاعالم شد.ا تیمامور نیاز مرکز ارتباطات ا 14ساعت 

 یکی میدیکوه رس ریکه به ز قهیاز چند دق م،بعدیبه محل حادثه اعزام شد عایت،سریمامور افتیاز در بعد.تروما اعالم شد

و  تیو از وضع میبرقرار کرد یارتباط تلفن یبا مصدوم و همراه و وی قیو از طر میدید رکوهیمصدوم را در ز انیاز آشنا

و گفت که  باشدیم اریهوش یاست ول حرکتیمصدوم ب که.فرد سالم به ما گفت میشد ایمصدوم را جو یجسمان طیشرا

به تکان خوردن  گرقادریبرخورد کرد وبعد از برخورد سنگ د یکه از باالدست پرتاب شد به پشت و کتف و یسنگ

 اریهوش ماریب نکهیکه آرامش خود را حفظ کند و از ا میو گفت میالزم را نمود یا هینبود و ما از پشت تلفن به او توص

 .نگه دارد حرکت یو مصدوم را ب هیشکرش باق یندارد جا یزیخونر واست 

 قهیدق 40.بعد از حدود دهیممصدوم انجام  یرا برا یمارستانیب شیپ هیتا اقدامات الزم اول میبه سمت غار حرکت کرد

با توجه  یاتیمصدوم و کنترل عالئم حر بالین ب دنیازرس بعد .میدیبه مصدوم رس گبا جامب یو صخره نورد یکوهنورد

.خوشبختانه میکرد کسیانجام شد واندام را ف یو یبرا یاقدامات الزم درمان عایسر ،خون و افت فشار ماریبا حالت تهوع ب

که  میداشت یمکک یرویبه ن ازیدست ن نییانتقال مصدوم به پا یبرا. دیرس داریپا تیبه وضع ماریب طیشرا قهیدق 20بعد از

کردند و مصدوم را  دایدر صحنه حضور پامدادی  میت كیتماس گرفته شد و احمر مرکز ارتباطات با هالل  قیاز طر

غروب بود  كینزد کهییازآنجا و لدیوپوشاندن ش یو عنکبوت کردن با کوالر کسیبعداز قرار دادن در داخل بسکت وف

 اطیبه هر شکل ممکن مصدوم رابا احت میکرد یخودمان سع ن مسیربود ورنبود و صعب العب سریم زیوکمك از بالگرد ن

 ،خداکنیممنتقل  نییمتر به سمت پا میمتر،ن میساعت زمان برد تا ما مصدوم را ن 4 بای.تقرمیکوه منتقل کن نییکامل به پا

 یتمام تمرکزمون رو یول میشد یو سوراخ سوراخ و زخم یبدن مارفت و لباس ما همه خاک یتوو غیکه چقدر ت دونهیم

کوه و  نییمصدوم را به پا می. بعد از چند ساعت موفق شدمیمنتقل کن نیینحوه انتقال مصدوم بود تا بدون مشکل به پا

 20:05شروع ودرساعت 14از ساعت  تیمامور نیا.میمنتقل کن رابیز یشهدا مارستانیبه ب تیداخل آمبوالنس و در نها

 انیبه پا تیطاقت فرسا را با موفق تیمامور نیا میکه توانست میرا شاکر و خدا دیرس انیبه پا مارستانیبه ب لیبعد از تحو

که به همه  خواهمیو از خدا م کنمیجا داره که اعالم بکنم ،بنده به شغل خودم و لباس خودم افتخار م انیپا در.میبرسان

 بده . با سپاس            یسالمت نمیمردم سرزم

 "دیغار اسپهبد خورش منطقه صعب العبورمصدوم در  جان نجات"

 سوادکوه 115 اورژانس تکنسین  یآبندان یعباس باآبرو

مسابقات دانشگاه در رتبه برتر کسب  ◄

 بیرشته تذهدر  ی کشورعلوم پزشک یها

 گیالن 115توسط تکنسین اورژانس 

 
 گیالن 115تکنسین اورژانس  - خانزاده الدیم

 ...دیکن یلطفا خودتان را معرفسالم آقای خانزاده، 

خانزاده متولد رشت  الدیمبا سالم و احترام خدمت همکاران محترم اورژانس در سراسر کشور، من 

 یها تیفور یمانیبابل و استخدام پ یاز دانشگاه علوم پزشک یهوشیب یکارشناس ،لیفارغ التحص

 .هستم النیاستان گ یپزشک

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

 ؟توضیح دهید

 115در اورژانس  یانسان یرویکه با توجه به گذراندن طرح ن یهوشیب یبنده کارشناس یلیرشته تحص

خود در اورژانس گرفتم  یبه ادامه روند کار میتصم یبازه زمان نیشده در ا جادیو عالقه ا النیگ

 هستم.  یگرفته شده راض می،خداروشکر از تصم میتصم نیسال از ا نیکه با وجود گذشت چند

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

که هر  باشد یوزارت بهداشت م یفرهنگ دادیرو نیگفت بزرگتر توان ین و عترت مآجشنواره قر

جشنواره  نیکه در ا دهیگرد یمانیقاسم سل دیبه نام سردار شه نیو امسال مز گردد یساله برگزار م

 ممقا نیا زیشدم. دو سال گذشته ن دیدر رده کارکنان و اسات بیموفق به کسب رتبه اول در رشته تذه

 را بر عهده داشت ،کسب کردم. یزبانیم النیاستان گ کهیرشته در حال نیرو در هم

 د؟یبد حیبه ما توص یپزشک یهاتیکار فور یدر مورد سخت

موجود در  یدارند ،اما سخت ییها یسخت یراپزشکیو پ یپرستار یرشته ها یتمام نکهیرغم اال یعل

 یو عمل یبه مهارت علم ازیتوامان صحنه و مددجو ،ن تیریمد رایز باشد یرشته منحصر به فرد م نیا

 یسخت نیرغم ا ی.عل شودیمددجو م یتینارضا جبدر هر مورد مو یکم و کاست دارد که یو تجربه ا

 است. دهیگرد یسخت نیمددجو موجب آالم ا تیلبخند رضا

 د؟ییبفرما دیدار دیکردیکه در اورژانس کار م یدر دوران یاگر خاطره ا

 رگزاریاز همه تاث شیکه ب یبوده اما خاطره ا نیریاورژانس پر از خاطرات تلخ و ش یکار یسال ها

 یبوده که در منزل مددجو به علت بارش برف و مسدود یو در ذهن بنده نقش بسته ، وضع حمل

ل یتحو جفت نیخوب ،نوزاد با آپگار باال و هم چن یکه شکر خدا مادر با حال عموم میجاده ها داشت

 داده شدند. مارستانیب



 

 

 

 

 

 

  

اورژانس آمل در ساعت  امیبه دنبال اعالم حادثه انفجار گاز به مرکز پ

سنگچال نارنجستان در جاده  یدر روستا ماه،ید 26روز جمعه  15:09

 ادامه خبر... هراز، بالگرد اورژانس مازندران به پرواز درآمد.

بالگرد اورژانس مازندران به  یامدادرسان ◄

 حادثه انفجار کپسول گاز در آمل نیمصدوم
  گذشته هفته یط ویژه در حادثه 6٣4ثبت 

هفته گذشته  یط: خالدى، سخنگوى سازمان اورژانس کشور

در سامانه  ژهیحادثه و 634بهمن ماه( در مجموع  3 یدى ال 27)از 

 نیا یثبت شد که درپ (EOC) بحران اتیعمل تیریمرکز مد

 .نفر مصدوم شدند 1798حوادث 

توسط نفر  396و منتقل  ینفر توسط اورژانس به مراکز درمان  1402

 . در محل درمان شدند 115تکنسین های اورژانس 

مورد  142هفته گذشته،  یثبت شده ط ژهیو حادثه 634 مجموع از

 بودند. یکیرترافیمورد حوادث غ 492و  یکیتراف حوادث

 4 1399ماه بهمن  4 – 4شماره   -اول سال  -خبر نامه سازمان اورژانس کشور  

 115اورژانس  تکنسین های 

 ینجات بخش زندگ شابورین

 شدندساله  64خانم 

 جزئیات بیشتر...

نجات  یبرا اورژانس ساعته4 اتیعمل◄
 ریمادرباردار در شهرستان عجب ش

 گاهیاورژانس پا تکنسین هایبا تالش  :زیتبر 115 اورژانس سیرئ

 شی، مادرباردار تحت اقدامات پ ریجوانقلعه شهرستان عجب ش

 . افتیانتقال  ریعجب ش (ره) ینیامام خم مارستانیبه ب یمارستانیب

،                99دی ماه  28 کشنبهروز ی 10حدود ساعت  افزود: یرحمان دکتر

 تکنسین های بالفاصلههرگالن،  یدر روستااعالم این ماموریت با 

 در عملیاتی               و توانستند  ندجوان قلعه عازم محل شد گاهیاورژانس از پا

با اقدامات درمانی ساله را 29صعب العبور ، مادر  و یدر جاده برف هساعت 4

 دهند. یمرکز درمان لیکامل تحودر سالمت مناسب و 

امدادرسانی تکنسین های 

اورژانس به مصدومان 

 بــمتصادف در 

 جزئیات بیشتر...

سراک  یها چیدر پ یا ذهیتولد نوزاد ا◄

 با تالش تکنسین های اورژانس خوزستان

نیرو  بالفاصله یمانیمورد زا كیاعالم  یدر پ، 99دی ماه 28صبح 

 یبه منطقه سراك اعزام شدند، و پس از بررس ذهیا های اورژانس

به  وی را جهت اعزام به بیمارستان داخلمادر پا به ماه،  تیوضع

قرار  مانیمادر در مرحله زا طیراه شرا نیآمبوالنس انتقال دادند، درب

سالم متولد  نوزاداورژانس  یهانیتکنس یگرفت و با مداخله پزشک

 ادامه خبر... و به دستان مادر اعطا شد.

نفر درپی  1٠مصدومیت 

 درتصادف زنجیره ای 

 آبادان مدن یسه راه 

 جزئیات بیشتر...

 یبا مشکل درد حاد شکم ماریب ییایاعزام در
 ییایدرآمبوالنس  با الرک به قشم،  رهیاز جز

 هرمزگان:  115دکتر قاسمی رئیس اورژانس 

 یکیدرخواست  رویپهرمزگان،  115به گزارش روابط عمومی اورژانس 

 ماریجهت انتقال ب ییایبر اعزام آمبوالنس در یالرك مبن رهیجز یاز اهال

 میبه همراه ت ییایفاصله آمبوالنس درالبا درد حاد شکم، بساله  43

جهت ادامه درمان به  ماریالرك و ب زهیعازم جز یپزشکفوریت های 

 قشم منتقل شد. )ص(اعظم امبریپ مارستانیب

 الرستان 115 پرواز بالگرد اورژانس◄

 یرمیساله ب5نجات جان کودک  یبرا 

 یها تیحوادث وفور تیریمرکز مد یبه گزارش روابط عموم

            الرستان  یدیقا دیشه ییالرستان : بالگرد اورژانس هوا یپزشک

که  یساله ا 5انتقال کودك  ی، برا 99ماه ید 28 کشنبهیروز ظهر 

 براثرسقوط شده بود و یاریکاهش سطح هوش سر و دچار ترومابه

به پرواز  بود، یرم بستریاصغر )ع( بخش ب یحضرت عل مارستانیدرب

 به ماریواعزام به موقع ب حیصح ع،یسر یامدادرسان درآمده و

را  یو جان شهرستان گراش ، )ع(نیرالمونیحضرت ام مارستانیب

 نجات داد.

گسترده  یآتش سوز

 شوش تهران ابانیخ

 ...جزئیات بیشتر

 99 ماه یروز د نیدر آخر یطلوع زندگ◄
 مــــب 115س ـوالنس اورژانـدرآمب

بر درد  یمبن 115 اورژانس امیتماس با مرکز پ ی، ط99ماه  ید30تاریخ 

به محل اعزام  بالفاصله تکنسین های اورژانس مادر باردار  كی یمانیزا

را تحت مراقبت به داخل  مددجو به محل،  دنیبه محض رسو    شدند

 دنیانتقال دادند که با توجه به رس جهت اعزام به بیمارستان، آمبوالنس

انجام  تیبا موفق مانیبا مهارت پرسنل کمك به روند زا  مان،یزمان زا

 ینوزاد جهت  ادامه روند مراقبت. مادر و آمد اینوزاد پسر به دن و رفتیپذ

 انتقال داده شدند. مارستانیببه 

 بر اثر برخورد  یفوت دو جوان قم ◄
 نیسنگ یبا خودرو کلتیموتورس

ام  یروز س 13:35ساعت   :قماورژانس  یسخنگو یفراهان یمهد

با  کلتیبر تصادف موتورس یمبن 115تماس با اورژانس طی ماه ،  ید

امام از سمت جاده اراك بالفاصله  ادگاریبلوار  یدر ابتدا نیسنگ یخودرو

 نیهر دو سرنش .شدند به محل حادثه اعزام نیرو های اورژانس

وارده دردم  بیساله بوده اند بعلت شدت آس 22و  20که آقا  کلتیموتورس

 ادامه خبر... جان باخته اند.
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 115اورژانس  گاهیپاافتتاح ◄

اسدآباد بخش  یروستا یاجاده

  با کمک خیرین هیدریرُخ تربت ح

 سالمت استان نیریمجمع خ ریاورژانس مازندران با دب سییجلسه ر◄

سالمت  نیریاز خ یاورژانس مازندران ، ضمن قدردان سییر یصالح طبر ییحیدکتر 

اورژانس در سراسر استان  یگاههایپا زیدر ساخت وساز و تجه ییاستان  که نقش بسزا

گزارش  نیکرد.بر اساس هم دیتاک یپزشک یتهایبا مجموعه فور یداشتند،بر ادامه همکار

 یمجمع بر ادامه همکارارائه گزارش از عملکرد  با زیسالمت استان ن نیریمجمع خ ریدب

 ادامه خبر... کرد. دیتاک یپزشک یتهایسالمت با فور نیریخ

 در روستای شریف آباد در کردستان گاهیجهت احداث پا نیاهدا زم◄

از توابع  اپالیآباد  فیشر یمردم روستا ،اورژانسکردستان یگزارش روابط عموم به

. با کردنداهدا  یپزشک یتهایفور گاهیرا جهت احداث پا ینیقطعه زم واندرهیشهرستان د

که  یانکوهنورد لیچهل چشمه و خ یکوهها ریمذکور در مس یروستا یریتوجه به قرارگ

 دیمف اریاورژانس بس گاهیکنند وجود پا یمحور عبور م نیخصوصا در فصل بهار در ا

 یروستا یو اهال نیریتوسط خ زین گاهیساخت پا نهیخواهد بود. الزم به ذکر است که هز

 اهد شد.خو نیمذکور تام

 تربت حیدریه خبر داد؛ 115رئیس اورژانس 

با حضور  هیدریاسدآباد بخش رُخ تربت ح یروستا یاجاده 115اورژانس  گاهیپا

از مسئوالن دانشگاه علوم  یو جمع سیشهرستان، رئ ژهیفرماندار وو  معاون استاندار

 .سالمت منطقه افتتاح شد ۀحوز نیریو خ یپزشک

 الیر اردیلیم 27بالغ بر  یبا اعتبار گاهیپا نیا کهنیا انیبا ب یریمحمدجواد ام دکتر

توسط دانشگاه  الیر اردیلیم 26است گفت: مبلغ  دهیرس یو به بهره بردار زیتجه

 اردیلیم كیو مبلغ  گاهیپا زید آمبوالنس و تجهیخر یبرا هیدریتربت ح یعلوم پزشک

 .شده است نهیهز انیمحمد جعفر یگرانقدر آقا ریتوسط خ زین الیر ونیلیم 200و 

در مجموعه تحت  115اورژانس  گاهیپا نیشانزدهم گاهیپا نیا نکهیبا اشاره به ا یو

اسدآباد  یااورژانس جاده گاهیباشد، افزود: آمبوالنس پا یپوشش دانشگاه م

 نیا یروستا 20مردم  یدسترس یباشد که برا یالعبور ممخصوص مناطق صعب

 ادامه خبر... شده است. یداریدر زمستان خر ژهیبه و یانمنطقه به مراکز درم

 لیاستان اردب 115اورژانس در مرکز اورژانس  اریهم تیدوره ترب نیدوم یبرگزار

 نیدوم ،یمانیقاسم سل دیشه یطرح کشور یاجرا یدر راستا

 ییاز حداکثر توانا یریاورژانس با بهره گ اریهم تیدوره ترب

 .به اجرا درآمد یآموزش و اطالع رسان نهیبالقوه در زم یها

پوستر  هیمرکز اقدام به ته یطرح . روابط عموم نیآغاز ا در

گسترده و فراخوان جذب  یمربوطه جهت اطالع رسان یها

 یتهایفور تیو سا یمجاز یاورژانس در فضا اریهم نیداوطلب

            نموده و از  لیاردب یو دانشگاه علوم پزشک یپزشک

 دعوت بعمل آمد. یدوره آموزش نیعالقه مندان به ا

مهارت و ارتقاء  یریبا هدف فراگ یواحد آموزش همگان

 نیارسال نامه و پوستر از شاغل یط هیاول یسطح دانش کمکها

بهداشت و  یبه شبکه ها یاطالع رسان نیواحدها و همچن نیا

طرح  نیدرمان شهرستانها جهت فراخوان و  شرکت در ا

 نفر از  110با ثبت نام  یدوره آموزش نیدعوت بعمل آورد. ا

 

 تیو محدود طیبا توجه به شرا یول لیتشک طیافراد واجد شرا

متشکل از  یمجاز یسامانه آموزش ،حاکم ییکرونا یها

 ژهیاهداف و انیدوره و ب یبا هدف معرف نیو مدرس نیداوطلب

 جادیو ا یفرهنگ ساز، یرفتار ،ینگرش ،یشناخت طهیدر ح

 شد. جادیا 99در آذر ماه  نیبداوطل یآمادگ

 

 

 

 

 

 

 

آموزش  وهیدوره به ش نیمدون و منظم. ا یزیبرنامه ر طبق

،            99آذرماه  8تاریخ به اجرا درآمده و در  یو نظر یعمل

 شد، جادیا نیکه مختص داوطلب مجازیصفحه  قیاز طر

 نیبصورت پخش زنده  و با حضور مدرس یتئور یآموزشها

 . شدآغاز  یپزشک یتهایمجرب و زبردست مرکز فور

مطالب آموزش داده شده طبق  یتمام هالزم بذکر است ک

بر  یاز سازمان اورژانس کشور و مبتن یدستورالعمل ارسال

 ادامه خبر... .دیارائه گرد یآموزش یاصول و استانداردها

 شابورین 115جذب داوطلب اورژانس  دیفراخوان جد◄

 .شود یبهمن ماه آغاز م 1 خیاز تار 115جذب داوطلب اورژانس  دیفراخوان جد

انسان دوستانه  یبه کمك ها ازیکه ن یگفت: در دوران شابوریناورژانس  روابط مسئول

در نظر دارد از اقشار مختلف جامعه به  شابوریاز حال نبوده است اورژانس ن شیهرگز ب

به صورت  اریبه عنوان اورژانس  یاورژانس و دانش آموختگان علوم پزشک اریعنوان هم

  داوطلبانه در مواقع بحران استفاده کند.

 تیمرتبط با فور یو تخصص هیاول یکمك ها یداوطلبان دوره ها یبرادر همین راستا  

 ...ادامه خبربرگزار خواهد شد. گانیبه صورت را یپزشک یها
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 کلیک کنیدجهت مشاهده اخبار بیشتر 
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