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 3/ اورژانس تهران به کرونا یروهایدرصد ن ۴۸ یابتال

 معاون فنی مرکز اورژانس تهران خبر داد؛ معاون آموزش سازمان اورژانس کشور:

 3 /و ثبت شد یطراح "پنج کی کی"بازى آموزشى گنج 

ستا یدستگاه نیورژانس اولا ،یعیدر حوادث طب  

 صفحه یک

کاهش آالم مردم دارد یکننده برا نییکه حضور تع  

 معاون اول رئیس جمهور در آئین افتتاح پروژه های سازمان اورژانس کشور:
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 است یدستگاه نیاورژانس اول ،یعیدر حوادث طب

بابل، کنگاور، اراک و  ر،یاورژانس در مشهد، همدان، مال گاهیشش مرکز و پااردیبهشت ماه،  7روز سه شنبه  ◄

 .دیرس یبه بهره بردار دئوکنفرانسیو به صورت و یجمهور سیاصفهان با دستور معاون اول رئ

افتتاح مراکز اورژانس  نییامروز )سه شنبه( در آ "یریاسحاق جهانگ "اورژانس کشور،  یبه گزارش مرکز اطالع رسان

کاهش  یکننده برا نییاست که حضور تع ینهاد و دستگاه نیاورژانس اول ،یعیحوادث طب یدر تمام نکهیا انیکشور با ب

 .اورژانس در سطح قابل قبول باشد ینوضع عملکرد و خدمت رسا دیآالم مردم دارد، افزود: با

کرد: در دولت  دیسال گذشته اشاره و تأک ۲0اورژانس کشور در  تیوضع نهیدر زم یبه گزارش نیهمچن یریجهانگ

 نیا ازیمورد ن زاتیتجه هیته نیو همچن ینیو زم یلیر ،ییاورژانس هوا نهیدر زم یادیز اریاقدامات بس دیو ام ریتدب

 .سازمان انجام شده است

تک تک کارکنان اورژانس در سراسر کشور افزود: فرد مصدوم در لحظه  یاخالق تیبا اشاره به احساس مسئول یو

است و دلسوزتر از از فرزند، پدر و همسر، کادر اورژانس در کنار فرد مصدوم  یو معنو یروح تیحما ازمندیاول ن

 .است مارانیآماده کمک به ب تیحضور دارد و با تمام احساس و ظرف

نسبت  رانیو زلزله همه مردم ا لیبزرگ کشور است که در حادثه س هیسرما نیکرد: ا دیتأک یجمهور سیاول رئ معاون

 ازیاجناس مورد ن ونیاست، کام ریفقر درگ طیو بلوچستان که با شرا ستانیهمانند س یبه هم دلسوز هستند و از استان

کشور  اریدر اخت یبزرگ هیفرهنگ سرما نیب کشور منتقل کردند و ازلزله زدگان کرمانشاه را فراهم کردند و به غر

 .کند یکمک م فیما را در انجام وظا هیروح نیاست و ا

گرفتار  مارانیدر کنار ب یکرونا، دلسوزان مردم در اورژانس، در مقطع یماریب وعیدر زمان ش نکهیبا اشاره به ا یریجهانگ

 یقدر نهاد و مرکز دیگرفتند، ادامه داد: با یخانواده آنها از آن فرد فاصله م یشدند که همه اعضا یکرونا حاضر م

فرد خانواده، از فرد مبتال به کرونا  نیکتریشود که نزد یمشخص م یو ارزش کار آنان زمان میهمانند اورژانس را بدان

 .شوند یحاضر م ماریب نیهمانند فرشته نجات بر سر بال ییاما انسان ها ردیگ یفاصله م

 یسالمت و درمان کشور گفت: توسعه مراکز اورژانس در اقص نهیدر زم دیو ام ریاقدامات دولت تدب یادآوریبا  یو

 یلیو ر ییایدر یاورژانس ها یراه انداز نیبه پنجاه مرکز و همچن یو به زود 48مراکز از هفت به  زینقاط کشور و تجه

 .ارزشمند است اریآمبوالنس بس دیو خر

 ازمندیاست که به آن به شدت ن یدر مقطع یآمبوالنس ها نمونه کار مل یادامه داد: بازساز یجمهور سیاول رئ معاون

کشور از امکانات  یانسان هیبر سرما هیتوان با تک یم یو ارز یالیر یو تنگناها یاقتصاد میو در دوران تحر میبود

 .را کرد یموجود حداکثر بهره بردار

کشور و ارائه خدمات  یو درمان یبهداشت یها رساختیز لیبا اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در تکم یریجهانگ

که در دولت  یدر نظر داشت اگر امکانات کنون دیکرد: با حیتصر رجاوهیکشور همانند م یدر نقاط دور افتاده و مرز

 یدچار م یسخت طیبه چه شرا میشد یا مروس کرونیدر کشور به وجود آمد، وجود نداشت و دچار و دیو ام ریتدب

 ندهیتوان در دو ماه آ یها م مارستانیب یبرخ یصددرصد نیو همچن یدرصد ۹۵ یکیزیف شرفتیبا توجه به پ .میشد

 .کشور اضافه کرد تیبه ظرف یمارستانیهزار تخت ب 1۲

بر دوش  یچهارم کرونا اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بار اصل کیپ وعیبه ش نیهمچن یجمهور سیاول رئ معاون

در  یماریب نیزبده و پرستاران دلسوز در کنترل ا یانسان یرویتوان با توجه به ن یها و کادر درمان است که م مارستانیب

 خبر ادامه .میبردار یموثر و بهتر یکشور گام ها

 

 سازمان اورژانس کشور: یافتتاح پروژه ها نیجمهور در آئ سیمعاون اول رئ

 بر اساس دیبا 1400ی نیحس نیـم اربعــمراس یـیبرپا

 ردیـورت گـص هـتیکم نیا یادـشنهیپ ینامه ها وهیـش
بر اساس  دیبا 1400 ینیحس نیمراسم اربع یی: برپاینیحس نیبهداشت و درمان اربع تهیکم سیرئدکتر کولیوند،  ◄

 .ردیصورت گ تهیکم نیا یشنهادیپ ینامه ها وهیش

 نیبهداشت و درمان اربع تهیدر جلسه کم وندیسازمان اورژانس کشور؛ دکتر کول یاطالع رسان گاهیگزارش پا به

حفظ  ی، برا نیمراسم اربع یکرونا در کشور، در صورت برگزار وعیچهارم ش کیگفت: با توجه به پ 1400

کرونا  روسیبه و انیآمار مبتال شیشود تا از افزا تیرعا دیکرونا با یستاد مل ینامه ها وهیعزادارن،   ش یسالمت

 .شود یریجلوگ

 ییوزارت بهداشت با برپا نکهیا انیبا ب نیبهداشت و درمان اربع تهیکم سیسازمان اورژانس کشور و رئ سیرئ

زائران در صورت  قایو شور و اشت ینیحس نیاربع تیمخالف است، افزود: با توجه به اهم یهرگونه تجمع و مراسم

 نیکارگروه بهداشت و درمان اربع شتریب چههر یمصوبات و آمادگ میتنظ یالزم برا یها یمراسم، هماهنگ ییبرپا

 .شود یم ایمه

 یمصوب ستاد مل یبهداشت ینامه ها وهیدرست ش یگفت: اجرا ینیحس نیبهداشت و درمان اربع تهیکم سیرئ

است و در  رانیا یاسالم یهالل احمر جمهور تیبر عهده جمع زبانیدر کشور م یکرونا و ارائه خدمات درمان

 .شوند یبه کشور منتقل م مانز نیعتریدرمان در سر یبرا یرانیکرونا در زائران ا یماریصورت بروز عالئم ب

 یسازمانده یبصورت کاروان ها دیداخل کشور با دوریاز کر یافزود: انتقال زائران اتباع خارج وندیکول دکتر

 خبر ادامه. ردیبهداشت و درمان انجام پذ تهیشده و تحت کنترل کم

 خبرنامه الکترونیک سازمان اورژانس کشور 

 

 وریـکش

 

 :سازمان اورژانس کشوررئیس 

 کاهش آالم مردم دارد یکننده برا نییکه حضور تع

 مرجع مردم در حوادث و سوانح  نیاول
 است 115 ،یـاله نیبعد از خداوند و مقرب

 سازمان اورژانس کشور: یافتتاح پروژه ها نیدر آئ وزیر بهداشت

اورژانس کشور به  نینازن دپوشانیگفت: سپ در آئین افتتاح پروژه های سازمان اورژانس کشور بهداشت ریوز ◄

دردمند و گرفتار  یهستند که مردم وقت زیبه موقع، عز یو خدمت رسان ینتیپاک ط لیمردم به دل نیدر ب یقدر

مرجع بعد از خداوند  نیروند و اول یم 11۵شوند، بعد از صدا زدن خداوند و ائمه اطهار، سراغ  یسانحه م ایحادثه 

 فرشته صفت اورژانس کشور هستند. دپوشانیسپ نیهم ،یاله نیبو مقر

 سییسراسر کشور که با حضور معاون اول ر سازمان اورژانس در یافتتاح پروژه ها نییدر آ ینمک دیکتر سع

 وندیاست و دکتر کول یجیشجاع، دلسوز و بس یاورژانس کشور بر عهده فرد یجمهور، اظهار داشت: فرمانده

  است.نظام سالمت  یاصل یاز ستون ها یکی

نظام سالمت و مدافعان سالمت بر دل دارم  یروهاین نیبهتر دنیاز پرکش یادیز یمدت داغ ها نیافزود: در ا یو

دلشکسته  یلیکرونا شد و بنده را خ روسیگرفتار و یکه وقت یاز افراد یکیبر من گذشت.  یلحظات سخت یلیو خ

خون  ژنیاکس یروز گفتند که به قدر کی مگرفت یاو خبر م یسالمت تیبود. هر روز از وضع وندیکرد، دکتر کول

 یمرد برا نیکه ا یدان یتو م ایبرود و آن لحظه پر از اشک شدم و گفتم خدا نیاست که ممکن است از ب نییاو پا

 .مهم کرد یارزنده است و او را به ما برگردان و نذر ینظام سالمت، فرمانده ا

ماه گذشته نشان دادند  14جان بر کف هستند و در  یاورژانس و نظام سالمت، همگ یروهای: نگفتبهداشت  ریوز

از اورژانس کشور وجود دارد. ما هنوز به  ییزنند. ناگفته ها یکه به عشق مردم، همانند پروانه تن به آتش بال م

 یخدمت رسان نیاما ا میاستان کشور شد ۲۵در  ستردهگ یها البیکه گرفتار س میوزارت بهداشت وارد نشده بود

کاره گذاشتند و با  مهیخود را ن یمسافران همزمان شده بود چون مردم، مسافرت ها یبرگشت ناگهانگسترده با 

 کار کردند. زیانگ رتیح ام،یاورژانس در آن ا یروهایو ن افتی شیافزا یبرگشتند که حوادث جاده ا یشتاب زدگ

را انجام  یارزشمند و بزرگ یاورژانس، کارها یروهایمختلف، ن یشد: در حوادث و مناسبت ها ادآوری یکتر نمک

در  مانیزا یزیزن دچار خونر کیارائه خدمت به  یروز به بنده خبر دادند که بالگرد اورژانس برا کیدادند. 

 دینفرشان هم شه ۵دچار حادثه شده و  ود،ب دهیهم بار ینیکه برف سنگ یاریچهارمحال و بخت یاز روستاها یکی

 یاست؟ بالگرد بعد یتیاما گفتم که زن باردار در چه وضع مییبگو تیانتظار بود که ما تسل طیاشده اند و در آن شر

رساندند. در آن  یزن را به مرکز درمان نیپرواز کردند و ا گریبالگرد د کیاورژانس با  یروهایپرواز کند و ن

 شد. نیاما سالمت مادر و نوزادش تام میادد دیشه ۵حادثه 

به  کینزد تیزن باردار که در وضع ۹۹اورژانس توانستند  یروهاین الن،یاستان گ نیسنگ: در برف افزود یو

بهره نماند.  یاز خدمات ب ط،یزن باردار هم در آن شرا کی یامن منتقل کردند و حت یبودند را به محل ها مانیزا

زمان به  نیدر کمتر ییاهداشود، انتقال قلب  یم نجاما ییکه توسط اورژانس هوا ییاز کارها یکیقلب،  وندیدر پ

 انجام شده است. ییکه با همت اورژانس هوا میقلب داشته ا وندیپ یاعضا است و تعداد قابل توجه وندیمراکز پ

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2172:2021-04-27-16-41-45&catid=83&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2156:1400-2&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2156:1400-2&catid=10&Itemid=294
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 استان قزوین هیفیشر اورژانس گاهیافتتاح پا نییآ

 یپزشک یها تیفور گاهیافتتاح پا نییدر آ نیقزو اورژانسمرکز  سیرئ ◄

و دکتر  یگیدکتر محمد ب ن،یپور استاندار قزو یکه با حضور جمال هیفیشر

 ،یاسالم یدر مجلس شورا کی، البرز و آبنیمردم قزو ندگانینما یاهکالیس

والن شهرستان ئاز مس یو جمع نیقزو یدانشگاه علوم پزشک سیدکتر نامدار رئ

 ییایجغراف تیبا توجه به موقع شد گفت:کنفرانس برگزار  دئویالبرز به صورت و

اورژانس  گاهیپا ۲0 یبالگرد و راه انداز دیمتعدد، خر زیو داشتن نقاط حادثه خ

 .است یدر استان ضرور

                    استان فعال شده و با اورژانس در گاهیپا 4۲افزود: در حال حاضر  یو

اتوبوس  دستگاه کی، ییاورژانس هوا بالگردفروند  کی ،آمبوالنس  43

متخصص و  یروین 3۹0از  یریو بهره گموتورالنس دستگاه  کی، آمبوالنس

سال در جاده ها  امیاست که در ا یکسان ریدر خدمت مردم استان و سا نیتکنس

 .شوند یم انحهدچار س

در  گاهیپا ۲0شده تعداد  میاظهارداشت: در حال حاضر و بر اساس برنامه تنظ یو

 .در داخل شهر احداث شود گاهیپا 8 دیکه حداقل با میاستان کمبود دار

 یمتعدد و مناطق کوهستان زیداشتن نقاط حادثه خ لی: به دلگفت یدکتر سلطان

آن  ییو جانما ییشناسا فرود بالگرد که کار یپد برا 11۶ یراه انداز ازمندین

 کی دیخر زیو ن ییاورژانس هوا گاهیپا کیساخت  ازمندیانجام شده است  و ن

 .میهست ییاورژانس هوا یبراکوپتر  یفروند مد

 یکه در کنار جاده اصل یتیموقع لیبه دل هیفیکرد: در شهر شر دکتر سلطانی اضافه

تا  میکن یمرکز اورژانس راه انداز کیدارد ضرورت داشت به صورت موقت 

 .ساخته شود یساختمان اصل

 

 در موج چهارم کرونا 115س ـتماس با اورژان شیزاـاف

 1400ماه  نیدر فرورد رـشتیر 4 یلرزه باال نیزم 1۶وقوع  

 کشور سازمان اورژانس  کیخبرنامه الکترون
 

 ادیــست

 

 در جلسه ای با حضور رئیس سازمان اورژانس کشور بررسی شد؛

 رانـاستان ته یمارستانیب شیس پـاورژان یها گاهیپا عیتجم

 .استان تهران با اورژانس تهران خبر داد یعلوم پزشک یها دانشگاه یمارستانیب شیاورژانس پ گاهیپا عیسازمان اورژانس کشور از تجم سیرئ ◄

استان  یمارستانیب شیپ ساورژان یمجموعه ها یکپارچگیگفت:  وندیکولپیرحسین سازمان اورژانس کشور؛ دکتر  یاطالع رسان گاهیگزارش پا به

 .کند یم یو درمان یخدمات بهداشت تیفیک شیبه افزا یانیتهران کمک شا

 نیاورژانس سازمان لحاظ شده است، افزود: با ا یپست برا ۲00هزار و  کی یبودجه ا یها فیرد نکهیا انیسازمان اورژانس کشور با ب سیرئ

 .نخواهد داشت یمشکل 1401سازمان اورژانس از سال  یبودجه ا فیرد ع،یتجم

علوم  یدانشگاه ها ندگانینما یاورژانس تهران با همکار سیسازمان اورژانس کشور و رئ یها با معاونت فن دانشگاه نیب ییگفت: سازوکار اجرا او

 .شود یاستان تهران انجام م یپزشک

محل سازمان اورژانس کشور  استان تهران در یعلوم پزشک یدانشگاه ها ندگانینماگفتنی است؛ در این جلسه که با حضور رئیس اورژانس تهران و 

 خبر ادامه کردند. یاعالم آمادگ شتریب یهمکار یطرح برا نیا یاز اجرا یجلسه ضمن ابراز خرسند نیا برگزار شد، نمایندگان آن دانشگاه ها

                         کرده است،  دایپ شیدر موج چهارم کرونا افزا 11۵گفت: تماس با اورژانس ر در مورد جزئیات این خبرسازمان اورژانس کشو سییر ◄

 شود. یها، با مشاوره و دادن اطالعات حل م تماس نیالبته قسمت اعظم ا

 تیریمد نهیدر زم ریاخ کماههیکه به مناسبت هفته سالمت برگزار شد، درخصوص عملکرد اورژانس در  یدر نشست خبر وند،یکول نیرحسیدکتر پ

نفر  ۲00هزار و  3۵تعداد  نیبودند که از ا یبستر مارستانهایدر ب 1۹ دیمبتال به کوو ماریب ۲00هزار و  41، گفت: در هفته گذشته، 1۹ دیکوو یماریب

ها تحت درمان و مراقبت قرار گرفته و  مارستانیدر ب ییبه صورت سرپا مارانیدرصد از ب 13منتقل شدند.  یبه مراکز درمان 11۵توسط اورژانس 

 .قرار دارند ژهیو یهستند که تحت مراقبت ها یبستر مارینفر ب 310هزار و  ۹شدند و در حال حاضر در شهر تهران،  یبستر یشدند و مابق صیترخ

کرده است، ادامه داد: تماس با  دایپ شیدرصد نسبت به هفته گذشته افزا ۵0حدود  1۹ دیکوو نهیاورژانس در زم یها اتیعمل نکهیا انیبا ب یو

 هشود، با توجه ب یها، با مشاوره و دادن اطالعات حل م تماس نیکرده است، البته قسمت اعظم ا دایپ شیدر موج چهارم کرونا افزا 11۵س اورژان

سامانه  قیتوانند سواالت و مشکالتشان را از طر یم رند،یدارد، هر کدام از شهروندان که تماس بگ زین یتر یاطالعات تخصص 11۵سامانه  نکهیا

 .کنند افتیکرده و پاسخ را در یریگیپ

آمار  نیشتریکرده که ب دایپ شیدرصد افزا 7۲حدود  ن،یاورژانس در ماه فرورد یها تیبا سال گذشته، مامور سهیعنوان کرد: در مقا وندیکول دکتر

 ژهیو یکیآمار حوادث تراف نیشتریب ،یو بلوچستان، کرمان، خراسان رضو ستانیس یبوده و استان ها ژهیو یکیها مربوط به حوادث تراف تیمامور

 .ماه داشتند نیرا در فرورد
 

 1400ماه  نیدر فرورد شتریر 4 یلرزه باال نیزم 1۶وقوع 
 

مصدوم  14که در زلزله گناوه  میبود شتریر 4 یلرزه باال نیزم 1۶شاهد وقوع  نیهمچن 1400ماه  نیکرد: در فرورد انیاورژانس کشور ب سییر

از اضطراب و دلهره را به  یمصدوم ناش 10 وانیمر یشتریر ۵.4. زلزلهمیآوار نداشت زشیاز ترس و دلهره زلزله گزارش شد که خوشبختانه ر یناش

 .خود اختصاص داد

نزاع  یدرصد 70 شیو شاهد افزا میرا داشت یاز حوادث جو یناش یها تیمامور یدرصد 4۲در ماه گذشته، کاهش  نیخاطرنشان کرد: همچن یو

 .داشتند 1400ماه  نیرا در فرورد یریآمار نزاع و درگ نیشتریو بلوچستان، کرمانشاه و مازندران ب ستانیس جان،یآذربا ی. استان هامیبود یریو درگ

 "عادالنه تر و سالم تر یساخت جهان یبرا ،یرسانه ها، آموزش و فرهنگ ساز"روز از هفته سالمت با شعار  نیدر ادامه به پنجم وندیکول دکتر

 دمو آموزش به مردم داشتند. مر یدر فرهنگ ساز ییتشکر کنم که نقش بسزا مایاز رسانه ها و صدا و س نهیزم نیاشاره کرده و افزود: جا دارد در ا

                              شیاز پ شیدر جامعه، ب 1۹ دیکنترل کوو نهیبهره برده و در زم لیبد یب تیرسانه ها از ظرف دوارمیبه رسانه ها دارند و ام ینگاه مثبت زین

  .کنند یاطالع رسان

هزار تخت هتل،  140راستا، حدود  نی، اظهار کرد: در ا1۹ دیکوو مارانیب یدرخصوص استفاده از نقاهتگاه ها برا ،ینشست خبر نیدر ادامه ا یو

هتل  یخنشد. اما در حال حاضر در تهران، بر یمراکز، استقبال خوب نیاستفاده از ا یبرا یقبل یاما در موج ها م،یمهمانسرا و زائرسرا را آماده کرد

 یزیبا برنامه ر ییها میشود و ت یهتل ها و مهمان سراها اعالم م نیا ی. اسامرندیگ یمورد استفاده قرار م ندهیدو روز آ یکیها و مهمانسراها ظرف 

  .دهند یانجام شود را ارائه م مارستانیحتما در ب ستیکه الزم ن یکنند تا خدمات یم دایمراکز حضور پ نیانجام شده، در ا

 یپد بالگرد، گفت: شهردار جادیا یتهران برا یاورژانس با شهردار یبر همکار یمبن یگریسازمان اورژانس کشور در پاسخ به سوال د سییر

اند که در حال کرده  جادیما در نقاط مختلف تهران ا یدبالگرد در تهران را براپ ۶4را با اورژانس کشور داشته است. بالغ بر  یهمکار نیشتریب

 .شود یپدها استفاده م نیاز ا زین رحاض

               شود،  یها که مرکز تروما محسوب م مارستانیب یاست که در برخ نیگفت: قرار بر ا زیمتروها ن یدرخصوص سامانده انیدر پا وندیکول دکتر

 خبر ادامه است. انیانجام شده و در جر هیشود. اقدامات اول دهیها کش مارستانیاز مترو به ب میرمپ مستق

 

 انـات درمـبعد خدم یرـیشگیگام اول پ

 سیرئدکتر کولیوند سازمان اورژانس کشور،  یاطالع رسان گاهیه گزارش پاب◄

از سوانح  یریشگیپ یجشنواره کشور نیسوم هیاورژانس کشور در اختتامسازمان 

 یها گاهپای  شهرها یلومتریک 30و حوادث گفت: به منظور کاهش تصادفات در 

 .است افتهی شیدرصد افزا ۹۵اورژانس تا 

 نیب یهمکار یکاهش حوادث جاده ا یاز کرونا برا شیافزود: پ وندیدکتر کول

سازمان  ،یانتظام یروین ،یسازمان اورزانس کشور، راهدار انیم یخوب یبخش

 اریسالمت انجام شد، که بس ورادی البته و  مرتبط یسازمان ها گریهالل احمر و د

 .گذار بود ریتاث

راستا  نیاست و در ا یاز مطالبات مردم یگفت: کاهش تصادفات جاده ا یو

خود  یها، منابع انسان گاهیپاو ارتقاء   شیسازمان اورژانس کشور عالوه بر افزا

 .داده است شیافزا زیرا ن

 نکهیا انیسالمت با ب ویاز سخنان خود در راد گریدر بخش د دکتر کولیوند

ما  یروهایماه است که ن 1۵از  شیهستند گفت: ب ثارگریاورژانس همه ا یروهاین

 .استراحت دارند یبرا یکنند و کمتر زمان یساعت کار م ۲4از  شیب

 زانیآمار تصادفات کم بود اما متاسفانه امسال م سال گذشتهافزود:  وندکولی دکتر

 شیافزا ینوروز یو مصدومان به علت مسافرت ها ریتصادفات و مرگ و م

 داشت. یریچشمگ

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2158:2021-04-24-09-22-56&catid=10&Itemid=294
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/-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%A1%D9%A1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%E2%81%84-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D9%A1%DB%B6-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-1400
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/-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%A1%D9%A1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%E2%81%84-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D9%A1%DB%B6-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-1400
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مردم  یهاتماس یدرصد 130 شیدرصد پرسنل اورژانس تهران به کرونا از افزا 48 یمرکز اورژانس تهران با اشاره به ابتال اتیو عمل یمعاون فن ◄

 .چهارم کرونا خبر داد کیبا اورژانس در پ

 تیکمک به کادر درمان با رعا یزاده ضمن درخواست از شهروندان برا ینیحس دحسنیس؛ دکتر مرکز اورژانس تهران یگزارش روابط عموم به

اورژانس در  یروهایاز ن و در حال حاضر سه نفر انددرصد از پرسنل اورژانس تهران به کرونا مبتال شده 48اظهار داشت: تاکنون  یبهداشت یهاپروتکل

 .هستند یبستر ژهیو یهابخش مراقبت

 یهاتیمامور یدرصد ۵00 شیچهارم کرونا شاهد افزا کیاورژانس تهران در حال انجام است افزود: با شروع پ یروهاین ونیناسیواکس کهنیا انیبا ب یو

 .میهستدر اورژانس تهران کرونا 

 700، رشد ۹۹دوم اسفندماه سال  مهیدر خصوص مشاوره کرونا نسبت به ن یمردم یهاتماس کهنیا انیمرکز اورژانس تهران با ب اتیو عمل یفن معاون

درصد و  130دوم اسفندماه،  مهیبا اورژانس تهران نسبت به ن یمردم یهاچهارم کرونا کل تماس کیداشته است، خاطرنشان کرد: در پ یدرصد

 خبر ادامه داشته است. شیافزا درصد 70 هاتیمامور

 گاهـیپا یــابانیه بـت ، محوطـهم یـوقت

 کندیم لیتبد بایز یرا به باغچه ا ۱۱۵اورژانس  

 گاهیپا یابانیب ی محوطه؛ زدیاورژانس استان  یبه گزارش روابط عموم ◄

شاغل  یها نیبه همت تکنس زیشهرستان مهرابوالفضل )ع( حضرت مسجد 

 شده است .  لیتبد بایز یمرکز به باغچه ا نیدر ا

 نیحس انیآقا یزاده با همراه نیمحمد خوان یتوسط آقا کویاقدام ن نیا

 زیشهرستان مهر یمارستانیب شیاورژانس پ نکارشناسا یزاده و صبور

 100 یاورژانس مسجد ابوالفضل در فاصله  گاهیصورت گرفته است . پا

و  زدیاستان  یمرز گاهیپا نیبه عنوان آخر زدیاز مرکز استان  یلومتریک

 خبر ادامه. کرمان قرار دارد

 اورژانس تهران به کرونا یروهایدرصد ن 4۸ یابتال
 چهارم کیاورژانس در پ ییکرونا یها تیمامور یدرصد 500رشد  

 خط راس قله ها توسط یلومتریک 72 شیمایپ

 ورـشابین ۱۱۵س ـاورژان یوردــکوهن میت 

 یها تیحوادث و فور تیریمرکز مد یبه گزارش روابط عموم ◄

 ۲۶ یال ۲4 خیاز تار 11۵اورژانس  یکوهنورد میت شابورین یپزشک

 شابوریخط راس قله سوقند تا قله پلنگدار شهر بار ن سال جاری، نیفرورد

 خبر ادامه و صعود کردند. شیمایپ تیبا موفق ومتریک 7۲را به مسافت  

 

دکتر سید پژمان آقازاده معاون  ◄

آموزش سازمان اورژانس کشور از 

گنج  یآموزش یبازطراحی و ثبت 

نظارت بر  یدر شورا "پنج کی کی"

 .خبر داد یاسباب باز

یات این خبر  فت: وی درمورد جزئ گ

 ،یدر دوران حساااااس و مهم کودک

 تر و آسان ترعیسر تر،قیعم یریادگی

 و ثبت شد یطراح "پنج کی کی"بازى آموزشى گنج 
 خبرداد؛ معاون آموزش سازمان اورژانس کشور

مختلف  یهاگوناگون در دوره یهاها در جنبهآن یهاییانجام شده و توانا

.از ردیگیها شکل مآن تیشخص یاصل یهاهیو پا شودیرشد، شکوفا م

فرهنگ خود  یو ارتقا هیاول یمرتبط با کمک ها یآموزه ها یطرف

کند و  فایرا در جامعه ا یمهم ارینقش بس تواند یم یو دگر امداد یامداد

 اریبس راتیتاث یو بزرگسال ندهیدر آ توانیم یآنها در کودک یریادگیبا 

 را شاهد بود. یارزشمند

 شده و از  یطراح یش وجهاورت دو پازل شابه ص یباز نیافزود: ا یو

 برد. یافزوده سود م تینرم افزار واقع

      آن حیصح دنیکودکان پس از چ

 توانند از نرم افزار آن استفاده کرده یم

آن را به صورت  یآموزش یو محتوا

 یکیالکترون یبا شعر و باز یسه بعد

 کنند. افتیدر

آقازاده اضااافه کرد: سااید پژمان دکتر 

 محصول، هیاول دیو تول یپس از طراح

 دییارائه شده و پس از تا ینظارت بر اسباب باز یدر شورا یاظهارنامه ثبت

 .است دهیبه ثبت رس ۹۹/4۵33۶74/3 توسط شورا با شماره

از  یکیآموزش سازمان اورژانس افزود: آموزش به کودکان  معاون

الزم در خصوص  یها یزیبوده و برنامه ر یآموزش همگان یها تیاولو

 ریاستفاده از سا نیو همچن یآموزش ها با استفاده از باز نیگسترش ا

  در دستور کار قرار دارد. یداخل و خارج سازمان یها تیظرف

 خبر ادامه

 شدمنصوب قم  ۱۱۵مرکز اورژانس جدید  سیرئ

قم، از  یدانشگاه علوم پزشک سیرئ ریدکتر قد ،یاز سو یحکم یط ◄

 سیبه عنوان رئ یو دکتر باقر یقدردان یدیدکتر شه یهاخدمات و تالش

 شد. یقم معرف 11۵مرکز اورژانس  دیجد

 ر اجِعُون  هِیْو إِن َّا إِل إِن َّا لِل َّهِ 

 کشور سازمان اورژانس  کیخبرنامه الکترون
 

، فرشتگان درگذشت همکاران عزیزمانبا نهایت تأسف و تأثر،  ◄

غالمرضا شامگانی تکنسین اورژانس  اورژانس کشور آقایانپوش سفید

ایمان سلیمانى تکنسین اورژانس مسجد سلیمان و محسن اصفهان،   

عزیزان و  آنسعادتجو تکنسین اورژانس مشهد را خدمت خانواده محترم 

 خانواده بزرگ اورژانس کشور تسلیت عرض می نماییم.

 ادیـست

 

https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%E2%81%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-500-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://web.ssu.ac.ir/page-orjans/fa/54/dorsaetoolsenews/19306-G0/tool_dorsaetoolsenews_sample_orjans_block2063
https://web.ssu.ac.ir/page-orjans/fa/54/dorsaetoolsenews/19306-G0/tool_dorsaetoolsenews_sample_orjans_block2063
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2136:72-115&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2145:2021-04-19-12-46-20&catid=83&Itemid=294
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 امدادرسانی اورژانس در حوادث

 کیکنیانفجار گاز پ ◄

تهران  لیکم ابانیدر خ

 خبر جزئیات مجروح 3با 

 یدـدرص ۹2 تیرضا

خدمات  شهروندان از 

 شابورین 115اورژانس 

مردم از  تیرضا یدرصد 18 شیاز افزا شابورین اورژانس سیرئ◄

نسبت به مدت مشابه  ۹۹در اسفند ماه  شابورین 11۵خدمات اورژانس 

 .سال گذشته خبر داد

در  11۵اورژانس  یها تیگفت: تعداد کل مامور کیافشارن یمصطف

تماس با  ت،یمامور ۲1۹مورد بوده است که  40دو هزار  ۹۹اسفند 

تماس پاسخ داده شده 17۹تعداد  نیشهروندان انجام شده است که از ا

 .مورد پاسخ داده نشده است 40و 

 تیمورد مامور 1۶۶تماس پاسخ داده شده  17۹افزود: از تعداد وی 

درصد ( بوده  ۲4) یجاده ا تیمورد مامور ۵3درصد( و  7۶) یشهر

کامل و تنها  تیمورد شهروندان رضا 17۲مورد تماس  17۹است که از 

داشته اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ینسب تیمورد رضا 7

مردم را از خدمات  تیدرصد رضا ۹۲حدود  یدرصد 18 شیافزا

 .در بر داشته است 11۵اورژانس 

سازمان اورژانس کشور، ماهانه  یادامه داد: براساس دستورالعمل ها او

 تیاز درصد از کل تماس ها توسط مسئول رضا ۲0 یال 10حدود 

به  11۵تا عملکرد کارکنان اورژانس  ردیگ یقرار م شیمورد پا یسنج

 .دقت رصد شود

 نیفرورد یشد: از ابتدا ادآوری یمارستانیب شیاورژانس پ مسئول

صورت که بعد از انجام  نیفعال شده است بد یامکیپ ینظرسنج1400

خدمت  یدر خصوص نحوه ارائه  ینظرسنج امیپ کی تیهر مامور

در خصوص خدمت انجام شده  یشود و نظر و یمددجو ارسال م یبرا

جهت خدمت  یزیبرنامه ر خوردهاباز افتیشود تا پس از در یسوال م

 خبر ادامه .میباشبهتر به شهروندان داشته  یرسان

 

 

 در گناوه یرـشتیر 5.۹لرزه  نیزم
 به منطقه سازمان اورژانس کشور ابیارز یها میاعزام ت 

ه ـمنطق 115اورژانس  گاهیپا دیساختمان جد

 اصفهــان افتتاح شد ت آبادـدول یـصنعت

 ۲۶استان اصفهان؛ روز پنجشنبه  11۵اورژانس  یبه گزارش روابط عموم ◄

روز از آغاز ماه مبارک رمضان،  نیهمزمان با دوم یماه جار نیفرورد

دولت آباد برخوار با  یمنطقه صنعت 11۵اورژانس  گاهیپا دیساختمان جد

شبکه  ریفرماندار، شهردار، مد ،یاسالم یمجلس شورا ندهیحضور نما

و صنعتگران  نیریاز خ یاورژانس استان و جمع نیبهداشت و درمان، مسئول

 خبر ادامه .دیرس یدولت آباد افتتاح و به بهره بردار یمنطقه صنعت

 

 

 رئیس اورژانس نیشابور:

حادثه مرگبار تصادف  ◄

  وانت/ سانیبا ن 405 پژو

اعزام بالگرد اورژانس 

 خبر جزئیات هوایی

 یا رهیتصادف زنج ◄

با  بم -گانیدر محور ر

 خبر جزئیاتمصدوم  ۸

 سخنگوی سازمان اورژانس کشور :

                بوشهر یلرزه مرز استان ها نیزم اتیجزئ نیآخر یخالد یمجتب◄

 .کرد حیبندر گناوه را تشر یحوال، و فارس

زلزله  اتیسازمان اورژانس کشور درمورد جزئ یسخنگو ،یخالد یمجتب

 نیبندر گناوه گفت: ا یحوال -بوشهر و فارس  یمرز استان ها یشتریر ۵.۹

 .رخ داد 1400ماه  نیفرورد ۲۹امروز  11:11زلزله حدود ساعت 

دستگاه  ۵۹به محل اعزام شده اند.  ابیارز میت 4افزود: در حال حاضر  او

 .اتوبوس آمبوالنس هم به محل رفته اند ۵آمبوالنس و 

 ییصحرا مارستانیاورژانس در منطقه، سه ب یها گاهیکرد: پا دیتاک یخالد

اصفهان و شهرکرد در حالت آماده باش  راز،یش یها مارستانیب نیو همچن

 خبر ادامه .داعزام ش زین ییهستند. بالگرد اورژانس هوا

 
 همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان؛

 رئیس اورژانس مازندران:

خبر  نیاورژانس مازندران، با اعالم ا سیرئ یصالح طبر ییحی دکتر ◄

مسافرت  یتهایمحدود لی،به دل ۹8آمار نسبت به سال  نیگفت ا

 .کاهش داشت نیدر ماه فرورد ییکرونا

مورد ۹۹7۵۹شده،  ادی یتهایاعالم کرد از مجموع مامور نیهمچن یو

 تیمامور84۵۹۲بودو  یتصادف تیمورد مامور۲81۹0و  یتصادف ریغ

توسط  تیمامور433۵7و  یاورژانس شهر یگاههایتوسط پا

 .انجام شد  یاورژانس جاده ا یگاههایپا

توسط  یتصادف نینفر مصدوم1۹۹۶1و  یتصادف رینفر موارد غ 487۹0

 .مختلف استان منتقل شدند یمارستانهایاورژانس به ب یمهایت

همچنان  یقلب یتهایگفت مامور انیاورژانس مازندران در پا سییر

اورژانس را به خود اختصاص داده است و پس  یتهایمامور  نیباالتر

 .قرار دارد یتنفس یتهایاز آن مامور

اورژانس  گاهیپا ۵8و  یاورژانس شهر گاهیپا 3۶ یمازندران دارا استان

 خبر ادامه .است ییاورژانس هوا گاهیپا کیو  یجاده ا

 

 

از  شیبـــ انجـــام 

ــزار127 ــمامور ه  تی

ـــس ت ـــو اورژان وس

 ۹۹مازندران در سال 

در  لـمب یسازومـمرگبار در کارگاه ف قـیحر

 دــان باختنـر جـنف ۶س تهران / ــپردی

روز اظهار کرد:  مورد جزئیات این خبردر رئیس مرکز اورژانس تهران  ◄

کارگاه  کیدر  قیوقوع حر قهیدق 11:03ساعت فروردین ماه،  30دوشنبه 

مرکز اورژانس تهران اطالع داده شد که بالفاصله  11۵به سامانه  یمبل ساز

دستگاه  کیدستگاه موتورالنس،  کیپس از آن پنج دستگاه آمبوالنس، 

 .شدند مبه محل اعزا ییهوا اورژانس بالگرد کیاتوبوس آمبوالنس و 

خانم و سه نفر آقا هستند البته با توجه  هایسه نفر از فوت افزود: انیصابر دکتر

 .میهست یقانون یمنتظر نظر پزشک ب،یبه شدت آس

حادثه پنج نفر دچار  نیمرکز اورژانس تهران در ادامه اظهار کرد: در ا سیرئ

شدند که سه نفر توسط همکاران اورژانس در محل درمان  تیمصدوم

به تهران  ییجراحات با اورژانس هوا تنفر هم به علت شد کیشدند. 

توسط آمبوالنس به مرکز  یدرصد سوختگ ۲0و نفر پنجم با  اعزام شد

 خبر ادامه .افتیانتقال  یندرما

 رئیس مرکز اورژانس تهران:

 کشور سازمان اورژانس  کیخبرنامه الکترون
 

 اجتماعــی
 

  یکینفر در حوادث تراف 1۸00مصدومیت 

 م ـق استــان ه درـماه گذشت کـیدر 

 در مورد جزئیات این خبر  قم 11۵مرکز اورژانس  یمسئول روابط عموم◄

 ماهنیفرورد یاو جاده یشهر یکینفر در حوادث تراف 84۶هزار و  کیگفت: 

 .مصدوم شدند یسال جار

تماس با مرکز  378هزار و  37امسال  ماهنیگفت: در فرورد یعبد مسعود

 .شد تیمامور 34۹قم برقرار و منجر به انجام هفت هزار و  11۵اورژانس 

رخ داده که  یکیحادثه تراف 403هزار و  کیمدت  نیاضافه کرد: در ا یو

 .بوده است یاجاده زیحادثه ن ۲۵۶و  یحادثه شهر 147هزار و  کی

هزار  کیحوادث مصدوم شدند که  نینفر در ا 84۶هزار و  کی ،یگفته و به

 .رخ داده است یمواصالت یحادثه در محورها 4۲0حادثه در شهر و  4۲۶و 

شدت  لینفر از مصدومان به دل ۲۲7هزار و  کیخاطرنشان کرد:  یعبد

در محل حادثه  زینفر ن ۵1۹منتقل و  مارستانیدرمان به ب یجراحات وارده برا

امسال جان خود را از دست  ماهنیهفت نفر در حوادث فرورد .درمان شدند

 یکینفر در حوادث تراف کیو  یشهر یکینفر در حوادث تراف ۶دادند که 

 .بوده است یاجاده

 17هزار و  کیمدت و  نیرخ داده در ا یکیحادثه تراف 8۲4گفت:  یو

  .بوده است کلتیمصدوم مرتبط با موتورس

 کی ،یاجاده گاهیپا 18 ،یشهر گاهیپا ۲۲یاستان قم دارا 11۵اورژانس 

دستگاه  کیدستگاه موتورالنس،  10دستگاه آمبوالنس،  ۶1 ،ییهوا گاهیپا

 خبر ادامهاست. یانسان یروین ۲70فروند بالگرد با  کیاتوبوس آمبوالنس و 

 اصفهان 115اورژانس  آمبوالنسنوزاد در  تولد

 کشنبهیروز  ،۲0:30ساعت ؛ اصفهاناورژانس  یبه گزارش روابط عموم ◄

 یبر شروع دردها یاصفهان مبن 11۵تماس با اتاق فرمان  ی،ط ماه نیفرورد ۲۹

 در کوتاه۲103 گاهیاز پادستگاه آمبوالنس  کیمادر باردار، بالفاصله  یمانیزا

 .مادر باردار حاضر شدند نیممکن بر بال نزما نیتر

 نیبر بال دنیاورژانس، افزود: در زمان رس یمسئول روابط عموم یعابدعباس 

در  اورژانسآغاز شده بود که با تالش پرسنل  مانیمراحل زا، باردار مادر

به  یلیتکم یها آمده و مادر و نوزاد جهت مراقبت ایسالمت کامل نوزاد بدن

 خبر ادامه شدند. قلشهر منت ینیخم هیمنظر ید ۹ مارستانیب

https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-3-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2129:2021-04-17-03-48-32&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2137:2021-04-19-05-21-38&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2100:2021-04-10-07-20-38&catid=87&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2134:2021-04-18-16-17-58&catid=65&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2132:5-9&catid=83&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2142:127000-1399&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2144:2021-04-19-11-50-19&catid=83&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2152:2021-04-22-17-21-53&catid=13&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2138:2021-04-19-05-25-21&catid=89&Itemid=144
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رشته  انیدانشجو یآموزش یبرنامه ها یارتقا یشیجلسه هم اند 1400 نیفرورد ۲۵چهارشنبه  ◄

 شیاورژانس پ سیرئ ،یاستان سمنان با حضور دکتر اطهر یدانشگاه علوم پزشک یپزشک یها تیفور

دانشگاه،  یامور آموزش ریمد ،یتیخانم دکتر هدا ،یپزشک یها تیحوادث و فور ریو مد یمارستانیب

مشاور دانشکده  دیمسئول اسات ،یسرخه و دکتر عالئ یراپزشکیدانشکده پ سیرئ ،یحجازدکتر 

 .دانشگاه برگزار شد یدر سالن جلسات معاونت آموزش یراپزشکیپ

دانشگاه گفت:  یپزشک یها تیحوادث و فور ریو مد یمارستانیب شیاورژانس پ سیرئ ،یاطهر دکتر

 یدر دوره ها یمارستانیب شیاورژانس پ یها گاهیدر پا یپزشک یها تیرشته فور انیحضور دانشجو

 یپزشک یها تیفور یها نیانتقال سال ها تجربه ارزنده تکنس یاست مناسب برا یفرصت یکارآموز

مورد  زاتیامکانات و تجه جادیبا ا یآموزش یها گاهیاستقرار پا .یمارستانیب شیاورژانس پ عرصهدر 

 نیهمچن یپزشک یها تیرشته فور انیدانشجو یآموزش یبرنامه ها یدر ارتقا ینقش موثر ازین

 .خواهد داشت یپزشک یها تیفور یاتیعمل یها نیتکنس

دانشگاه  یپزشک یها تیحوادث و فور تیریجلسه کارشناس آموزش مرکز مد نیاست در ا گفتنی

 خبر ادامه حضور داشتند. زین

  انیدانشجو یآموزش یبرنامه ها یارتقا یشیجلسه هم اند

 سمنانعلوم پزشکی دانشگاه   یپزشک یها تیه فورــرشت

  نیسمنان در فرورد ییاورژانس هوا بالگردپرواز  قهیدق 77۹

و مصدوم به  ماریب ۲۲ تیمامور 14سمنان و انجام  ییاورژانس هوا بالگردپرواز  قهیدق 77۹با ماه سال جاری،  نیدر فرورد ◄

 .منتقل شدند یمراکز درمان

اظهار کرد: با توجه به سمنان دانشگاه  یپزشک یها تیحوادث و فور ریو مد یمارستانیب شیاورژانس پ سیرئ ،یاطهر دکتر

 یو جنگل یدر جنوب و مناطق کوهستان یریکو عیآن از جمله مناطق وس ییایو جغراف یمیاقل طیوسعت استان سمنان و شرا

از داالن شرق  لومتریک ۶00از  شیاستقرار ب ،یطوالن یو فرع یصلا یارتباط یسخت گذار، محورها یدر شمال استان، راه ها

 گاهیاستان، استقرار پا یبودن جاده ها زیحادثه خ نیهمچن و روستاها و شهرها یبه غرب کشور در استان سمنان، پراکندگ

و مصدومان به مراکز  مارانیدر کاهش زمان انتقال ب یمهم اریاستان سمنان نقش بس یدر دانشگاه علوم پزشک ییاورژانس هوا

 .و مصدومان خواهد داشت مارانیو نجات جان ب یدرمان

با  یگرم 800و انتقال نوزاد  یزارع سار یبه مرکز سوختگ ژهیو یمراقبت ها ازمندین یاست؛ انتقال مصدوم سوختگ گفتنی

در  سمنان ییمهم اورژانس هوا یها تیاز مأمور، کوثر سمنان مارستانیگرمسار به ب یمعتمد مارستانیاز ب یمشکل حاد تنفس

 خبر ادامه باشد. یمه سال جاری ما نیردفرو

 

 اینفوگرافیک آموزشی

 تهران 115اورژانس  همیــارفراخوان جذب 

انسان دوستانه  یبه کمک ها ازیکه ن یمرکز اورژانس تهران؛ در دوران یبه گزارش روابط عموم ◄

 اریاز حال نبوده است اورژانس تهران در نظر دارد از اقشار مختلف جامعه به عنوان هم شیهرگز ب

 حرانبه صورت داوطلبانه در مواقع ب اریبه عنوان اورژانس  یاورژانس و دانش آموختگان علوم پزشک

به  یپزشک یها تیمرتبط با فور یو تخصص هیاول یکمک ها یداوطلبان دوره ها یبرا .استفاده کند

 .کالس ها اعالم خواهد شد یبرگزار زمان و  برگزار گانیصورت را

 .ارائه خواهد شد یاز اورژانس تهران به داوطلبان گرام نامهیدوره گواه انیاز پا بعد
 

با شماره:  رخواهانهیامر خ نیثبت نام در ا یبرا شتریکسب اطالعات ب جهت

 .دییتماس حاصل فرما یدر ساعات ادار 88822334-021

 
 لینک ثبت نام در دوره همیار اورژانس

 کشورسازمان اورژانس  کیخبرنامه الکترون
 

 یــاجتماع
 

دـمشه 115اورژانـس ی ش زمان امدادرسانـکاه  

 دـمشه یردارـشه کیمرکز کنترل تراف یهمکار با

 مارانیبه منظور اعزام ب در مورد جزئیات این خبر گفت: مشهد  یدانشگاه علوم پزشک یمارستانیب شیاورژانس پ سیرئ ◄

 .شده است جادیمشهد ا 11۵اورژانس  یآمبوالنس ها یسبز برا یها ریمس ک،یاز تراف عیبد حال و عبور سر نیو مصدوم

در مرکز کنترل  11۵خاطر نشان کرد: طرح استقرار کارشناس اورژانس  یدر گفتگو با روابط عموم یزدانی یعل دکتر

 ۹مدت  نیشاخص درا نیسبز به عنوان مهمتر ریمس جادیخورده است و ا دیکل ۹1سال  وریمشهد از شهر یشهردار کیتراف

 .شده است یسال هدف گذار

شد و در سال  جادیسبز در هر ماه  ا ریهزار مس کیاز  شیب  یدرون شهر یها کیتراف شیافزود: هر ساله با توجه به افزا یو

 جادیمشهد ا 11۵اورژانس  یشهری به  آمبوالنس ها یتقاطع ها ریسبز در مس ریهزار و مس 11از  شیگذشته در مجموع  ب

 .شده است

سبز در  ریمس جادیگفت : ا زیمشهد ن یشهردار کیدر مرکز کنترل تراف یمارستانیب شیمرکز اورژانس پ ندهیو نما کارشناس

بدحال  نیو مصدوم مارانیبه ب عیسر  یدگیدر انتقال و رس 11۵اورژانس  تیمامور 38۵0سال گذشته موجب کاهش زمان 

 .شده است

سبزدر هر ماه  دست  ریمس 1300از  شیشهر مشهد مقدس به رکورد ب کیتراف ادیبا توجه به حجم ز نکهیبا اشاره به ا یشاهیعل

 ۲47 یو سکته حاد قلب  7۲4کد یموفق و سکته حاد مغز اءیگزارش اح 430 یشاخص در بررس نیخاطر نشان کرد: ا میافتی

 نیشد که ا یدوباره برگشته اند بررس یمادران باردار که به زندگ  وعالوق بیقر مانیو زا یحوادث سوختگ نیو مصدوم

 .کرد انیتوان ب یم  CPR اتیدر عمل تیعامل موفق کیموضوع را 

 یتهایبرمامور یریجهت نظارت تصو یکیتراف نیآنال نیدورب ۶00توان به استفاده از  یم یهمکار نیا یایمزا گریاز د یو

ومشاهده حوادث و  اتیعمل یبه مرکز فرمانده تهایمناسب  مامور تیریجهت مد یکیتراف یها ریو اعالم مس 11۵اورژانس 

  یدر امر خدمت رسان شتریب یهماهنگ یمستقر برا یامداد یسازمانها اب یو همکار عیسر یو اطالع رسان یشهر یبحران ها

 خبر ادامهثامن الحجج)ع( اشاره کرد.  یبارگاه ملکوت نیو مجاور نیبه زائر

ــاختمان  ــداث س اح
ــماره ــس ش           اورژان

در  ارـشــهر گلبهــ 2
 یوـان رضـخراس

مشهد ساختمان علوم پزشکی حوادث دانشگاه  تیریو مد یمارستانیب شیمرکز اورژانس پ یبه گزارش روابط عموم  ◄

مترمربع واقع در محله  383به مساحت  ینیریال در زم اردیلیم ۶/17بالغ بر  یگلبهار با اعتبار دیشهر جد ۲شماره  اورژانس

 .)باران( گلبهار در حال احداث است 33

 یمتر مربع و در دو طبقه شامل بخش ها 430 یربنایقرار دارد، با ز یساختمان که در مرحله اسکلت بند نیساخت ا اتیعمل

بار توسط اعت نیآمبوالنس و... در حال انجام است. تام یشستشو گاهیجا ،یاتاق اپراتور، اتاق استراحت کارکنان، سرپرست

 باشد. یمشرکت عمران شهر گلبهار 

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2126:2021-04-14-08-39-38&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2150:2021-04-21-07-38-28&catid=80&Itemid=296
https://ems115.behdasht.gov.ir/hamyar
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2127:115-22&catid=80&Itemid=296
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  رکشوسازمان اورژانس  کیخبرنامه الکترون ۶
 

 چند رسانــه ای
 

 سـاورژان دپوشانیـافطار با سپ

 گزارش تصویری کلیک کنیداین جهت مشاهده 

 شیآسا یبودن در کنار خانواده را فدا گریاز مشاغل د یاریو بس یپزشک یهاتیخود هستند امدادگران اورژانس و فور یهاکه همه روزه داران در کنار خانواده یزمان با شروع ماه مبارک رمضان،

کادر  دنیمعطل رس یماریب ییکرونا طیشرا نیدر حالت آماده باش هستند تا در اسال  امیا ریمانند سا ضاناورژانس تهران هم در تمام ساعات شبانه روز در ماه مبارک رم یها گاهی. پاکنندیم گرانید

وطن هم کینجات جان  یافراد افطار نکرده مجبورند برا نیا یهمکاران روزه خود را باز کنند، اما گاه ریاز افراد در محل کار پهن است تا به هنگام اذان در کنار سا یاریدرمان نباشد. سفره افطار بس

 بروند. تیسفره بلند شوند و به مامور یاز پا

https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3
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 سردبیــر 
 سید اشکان موسوی 
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