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 کی ازمنديدكتر كوليوند افزود: ن

 ميتا بتوان ميهست یهمت همگان

خدمات خود را به خصوص به 

روستاها و مناطق دور دست و كمتر 

 .ميكن هیبرخوردار ارا

 زيتوان، سرعت و ن شیجهت افزا
 یهاتیبه مامور ییپاسخگو یبرا

حاد  مارانيب ،یکيو تراف یجاده ا
انتقال به موقع مادران  ،یو مغز یقلب

باردار و سایر خدمات اورژانس 
هوایی، تقویت و افزایش بالگرد 

ارائه خدمات به هموطنان را  یبرا
 دستور كار داریم.

دت رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نيشابور ضمن تبریک والدت باسعا

زینب كبری)س(و روز پرستار گفت: هزینه كردن برای كتاب و گردش و 

یا  خوانش آن، سرمایه گذاری برای آینده است ،نذر هر كتاب از سوی فرد

 .د داشتمشاركت صدها نفر را در پی خواهگروه یا خانواده ها، بهره مندی و 

هميت آقای سيدآبادی گفت: در راستای ارج گذاری به مقام واالی كتاب و ا

طرح  ترویج فرهنگ كتاب و مطالعه و همزمان با گراميداشت هفته ی پرستار

دث و ارزشمند نذر كتاب، نذر آگاهی، تفاهم نامه ای در مركز مدیریت حوا

 .گردید فوریت های پزشکی منعقد

ه در در ادامه رئيس مركز حوادث و فوریت های پزشکی گفت: این تفاهم نام

وسط تاز كتاب های نذری رایگان كه  115زمينه استفاده كاركنان اورژانس 

 .خيرین تهيه شده بود بين طرفين منعقد گردید

در راستای توان  "مصطفی افشارنيک گفت:نذر هدفمند كتاب در گردش

ر كليه پایگاههای شهری و جاده ای مركز مدیریت حوادث افزایی فرهنگی د

و فوریتهای پزشکی نيشابور اجرا می گردد و سعی خواهد شد كتاب های هر 

بخش متفاوت باشد تا امکان استفاده و گردش كتاب در طوالی مدت ميسر 

 ادامه خبر...  .گردد

 

 پایگاه اورژانس هوایی کشور  "چهل و هفتمین"افتتاح 

كشور ما  یاز چالش ها یکیاعضا است.  ونديبحث مشاركت در پ ییگفت: یکی از خدمات اورژانس هوا یو

 نکهیا یو برا مياست. ما نوزدهمين كشور پهناور جهان هست هیمثل قلب، كبد و ر یاتيح یرساندن ارگان ها

نوع خدمت ما از خدمات  نیا در. ميهست ییخدمات هوا ازمندين ميبرسان رندهيدهنده را به گ یارگان ها ميبتوان

و از  ميكن یاستفاده م یبيبالگرد ها به صورت ترك ایبال متحرک  یها و پرنده ها مايهواپ ایبال ثابت  یپرنده ها

 ادامه خبر...  .میريگيكمک م زيخود ن ینيزم یآمبوالنس ها

سازمان  سیير ونديكول نيرحسيدكتر پ

 نياورژانس كشور از افتتاح چهل و هفتم

خبر  رجانياورژانس كشور در س ییهوا گاهیپا

داد و اظهار كرد: با شروع طرح تحول نظام 

 یهاتیخدمت جزو اولو نیسالمت ا

اورژانس كشور قرار گرفت، از آن زمان تمام 

 هلو به لطف خدا چ میتالش خود را انجام داد

كشور با  ییاورژانس هوا گاهیپا نيو هفتم

امام  مارستانيفروند بالگرد در ب کیاستقرار 

 د.شروع به كار كر رجانيرضا)ع( س

تفاهم نامه مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 

 با شورای مشورتی انجمن های فرهنگی و کتاب نیشابور

 

 رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد؛

ج، تب سنج، فشارسن ،ی: لوازم حفاظت فرددكتر كوليوند افزود

 اريو در اخت نيتأم یمتر یو دستگاه پالس اكس یپزشک یگوش

 یها ميسالمت و ت یدر مراكز اقامتگاه یمراقبت یها ميت

 قرارگرفت. یابیماريب

 طرح آموزش، یبانيقرارگاه پشت سيرئ ونديكول نيرحسيدكتر پ

( یمانيقاسم سل ديكرونا)طرح شه تیریمد یو جداساز یابیماريب

ر ر تخت در مراكز مراقبت سالمت در سراسهزا 140 یاز آمادگ

 كشور خبر داد.

 طرح در سراسر كشور آغاز شده است و قرار نیاست: ا یگفتن

 سالمت گاهیپا کیهر خانه  نکهیاست به صورت محله محور و ا

ه هستند ك یباشد. در مراكز مراقبت سالمت، جامعه هدف افراد

 یااعض ریآن ها از سا یبه كرونا مبتال شدند و امکان جداساز

ه با هستند ك یافراد ایخانواده در خانه خودشان وجود ندارد و 

مکان ا زيافراد مبتال مواجه شده و در تماس بوده اند و آن ها ن

 را ندارند. یکیزيف یبه لحاظ فضا یجداساز

همه دستگاه ها،  یو همراه یگفت: با همکار ونديدكتر كول

مركز مراقبت سالمت در  2747ار تخت در هز 140 نتاكنو

 مارانيها و زائرسرا ها به بسراسر كشور شامل هتل ها، مهمانسرا 

راه  یعلوم پزشک یمبتال به كرونا اختصاص و توسط دانشگاه ها

 .شده است یانداز

مردم ندارد، از  یبرا یانهیهز چيطرح ه نیا یافزود: اجرا یو

طرح از  نیا یها نهیهز یو تمام شودیدولت پرداخت م یسو

ازمان و دارو تحت پوشش س یدرمان یمراقبت ها نگ،يهتل ليقب

 گر قرار خواهد گرفت. مهيب یها

 یهتل ها و مهمانسراها یبعد یدر فاز ها

و پس از آن خوابگاه  یخصوص یگردشگر

 یها و بعد مساجد، زائرسراها و سالن ها

قابل  تيكه ظرف میرا در نظر گرفته ا یورزش

همه دستگاه ها به ما  یاز سو یتوجه

 اختصاص داده شده است.

قاسم  ديطرح شه یبانيقرارگاه پشت سيرئ

خبر گفت: در  نیا اتيدر مورد جزئ یمانيسل

 تیمت اولوسال یمراكز مراقبت جادیبحث ا

 یدولت یاول استفاده از هتل ها و مهمانسراها

 میگرفته ا ارياست كه تا به االن در اخت

هزار  140اختصاص 

تخت در مراکز مراقبت 

 یسالمت در کشور برا

یمانیسل دیطرح شه  

 راجعون هیانا هلل و انا ال

بر انقالب مجاهد عمار ره لسوفيف یانقالب  هيفق یروح بلند و ملکوت شيپ یلحظات 
ت به ملکو یزدیمصباح  یاهلل عالمه محمدتق تیآی خبرگان رهبر یو از اعضا

عظم عجل اال اهلل هيرا به حضرت بق یعالم ربان نیرحلت ا نجانبی.  اوستيپ یاعل
رادتمندان  او عموم  یمقام معظم رهبر شانیبر حق ا بیو نا فیفرجه الشر یاهلل تعال

 .كنمیعرض م تيتسل یاسالم رانیپرور ا ديو مردم شه
 وندیکول نیحس ریپدکتر 

یزدیمصباح  یاهلل عالمه محمدتق تیپیام تسلیت رئیس سازمان اورژانس کشور درپى درگذشت آ  
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مرکز اختالل  یبا همکار یسکته مغز یتازه ها ومیسمپوز نیاول یبرگزار

بابل یمارستانیب شیحرکت و واحد پژوهش سازمان اورژانس پ  

 مرکز اورژانس تهران یها نیاز تکنس یقدردان

 سیينس و رمتخصص طب اورژا یدكتر ابوالقاسم لعل یبا سخنران ناريبه صورت وب یسکته مغز یتازه ها ومیسمپوز
ارشد  جانپوريعل انیبابل و شا یمغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشک یهایماريب اريسعادت دانش امياورژانس بابل؛ دكتر پ

 برگزار شد. ابلو مسئول واحد پژوهش اورژانس ب ژهیو یمراقبتها یپرستار

 یو آناتوم یسکته مغز یو طبقه بند فیتعر

 یو سندرم ها یسکته مغز ،انواعیكاربرد

سکته  ،یو درمان سکته مغز صيو تشخ ینيبال

در سکته  یپرستار یو كرونا، مراقبت ها یمغز

بوده  یسکته مغز یو آموزش به مددجو یمغز

 افتهی نیآخر دیگرد یكارگاه سع نیاست. در ا

 .ددخصوص ارائه گر نیها در ا

 

كنگره سکته  نيتوجه به حضور در دوازدهم با

 نیا یو ارائه مقاالت قبل از برگزار یمغز

شده و  یمطالب دسته بند دیگرد یكارگاه سع

 : از جمله ديبه روز شده توسط اسات

telestrokeجادیو ا یترومبکتوم ی، روش ها 

 و primary یها مارستانيب نيشبکه ب

comprehensive گردد انيكامل ب. 

 14هزار و  182ر در ماهه امسال با حضو 9استان اصفهان در  یمارستانيبشياورژانس پ یهاني: تکنسنيدكتر غفور راست
 یامدادرسان یه رانندگحادث 979و  رهزا 44و مجروحانِ  یرانندگ ريحادثه غ 35هزار و  137 مارانِيبه مصدومان و ب تیمامور

 .كردند

مورد در  898زار و ه 12در استان اصفهان  یادث رانندگامسال از مجموع حو زیيافزود: در سه فصل بهار، تابستان و پا یو
 .استان رخ داده است یمورد در مناطق شهر 81هزار و  32و  ینقاط جاده ا

 یمارستانيبشياورژانس پ اتيعمل 835هزار و  92شهرستان اصفهان  یمدت برا نیذكر شده در ا یكرد: آمارها حیتصروی 
 .بوده است یتصادف تیمامور 247هزار و  20و  یرتصادفيغ تیمامور 588هزار و  72شامل 

بار به  31استان اصفهان  یپزشک یهاتیفور ییآذرماه، اورژانس هوا انیامسال تا پا یخاطرنشان كرد: از ابتدا نيراست دكتر
 دگانینفر حادثه د 15افراد  نیمنتقل كرد كه از مجموع ا یو مصدوم را به مراكز درمان ماريب 47اعزام شد و  تیمامور

 ادامه خبر... .ودندنفر مادر باردار ب 3و  یتصادفات رانندگ

مصاحبه حسن همتى مسئول روابط عمومى مرکز اورژانس 

با محمدمهدى جبهه تکنسین اورژانس شیراز و شیراز  115

 دوره مسابقات استانى و کشورى بدنسازى ایران 3قهرمان 

 

 د؟یکن یآقاى جبهه لطفاً خودتان را براى همکاران معرف

سالم و ادب خدمت همکاران محترم در اورژانس  عرض
سراسر كشور، اميدوارم كه هميشه سالم و سالمت باشند. 

سال  12سال سن دارم و توفيق  45 محمدمهدى جبهه هستم
 .شيراز دارم 115خدمت به هموطنان را در اورژانس 

قهرمانى در مسابقات بدنسازى دارید لطفاً خودتان  شما

 .توضیح دهید

م سال سابقه در رشته ورزشى بوكس و بدنسازى را دار 31 من
و  دوره مقام اولى استانى 3و از مهمترین مقام هایم، كسب 
 .كشورى در رشته بدنسازى را دارم

 ورزشى شما چه تأثیرى در شغل شما دارد؟ فعالیت

جسمانى و آمادگى در عمليات، كمک به همنوع و  آمادگى
رزش در وقابل از مهمترین تأثيرات اعتماد به نفس و احترام به م

 .شغل من بود
جبهه چه توصیه اى به همکاران شاغل در اورژانس  آقاى

 پیش بیمارستانى دارید؟

ضمن خداقوت و آرزوى سالمتى براى همه همکارانم در  من
ا ماه است در خط مقدم مقابله ب 10اورژانس كه االن حدود 

ه د عرض ميکنم ككرونا به هموطنان با جان و دل خدمت كردن
رزش هيچى مهم تر از سالمتى نيست و توصيه ميکنم كه حتماً و

 را یکى از اولویت هاى زندگى خود قرار دهند.

نفر از تکنسين  17، به منظور قدردانی از 1399دی ماه  3روز 

های اورژانس تهران كه در ماه های اخير عملکرد تحسين 

اصفهانی برانگيزی داشتند مراسمی با حضور دكتر محمدطاهر 

رئيس حراست مركز اورژانس تهران و سایر مسئوالن این مركز 

 ادامه خبر... برگزار شد.

در کارنامه  یامدادرسان تیهزار مامور 182

 ماهه امسال 9اصفهان در  یپزشک یهاتیفور

 

 محمدمهدى جبهه

 تکنسین اورژانس و قهرمان مسابقات بدنسازى ایران
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Finding An Agent That’s Right For You 

سازمان اورژانس كشور  یاتيو عمل یمعاون فن یسار یدكتر حسن نور
 یاورژانس در طرح زمستانه گفت: هر ساله از ابتدا یدرباره آمادگ

 ميهست یجو راتييتغ ليبه دل یکيدر حوادث تراف یراتييزمستان شاهد تغ
است در ماه  گرید یكه در ماه ها یعالوه بر مسائل یدیو مشکالت جد

 یهاموضوع باعث شده كه همه دستگاه نیدارد ا جودو زيزمستان ن
با  ميكه به صورت مستق ییهادستگاه هيو بق یراهدار سيمانند پل یامداد

 كنندیم یزیبرنامه ر زیيپا یمرتبط هستند در ماه ها یکيمسائل تراف نیا
درباره نحوه ارائه خدمات قبل از شروع برنامه امداد  یعد از جمع بندو ب

 گذارندیم شیخود را به نما یهابرنامه یشیرزما کیدر  مهه ،یزمستان
 یهاكه در استان رودیبرنامه برگزار شد و توقع م نیدر تهران ا زيامروز ن

 ادامه خبر... مشابه آن برگزار شود. زين گرید

 :است ریمتن فراخوان به شرح ز

 .مردم شتافتند یاریبه  یسربازان خط مقدم جبهه سالمت زيبارن نیا

 "سالمت  گاهیپا کیهرخانه  "( و در جهت تحقق شعاری)مدظله العالیمقام معظم رهبر اتیمنو یشما دراجرا یاریهمت و  به

و  ییكرونا نماراياز ب تی، حما یريرهگ ،یدارد تا با آموزش، غربالگر تیاورژانس كشور مامور یمانيقاسم سل ديوطرح شه

 .بردارد 19 دیوكمنحوس  روسیو یكن شهیدر ر یانتقال ، گام موثر رهيقطع زنج تكرونا در جه یماريب شتريب وعياز ش یريجلوگ

 و شماره شبا 4101035541220105خود را به شماره حساب  ینقد یكمک ها ديتوان یم شما

IR940100004101035541220105   داوطلب  یخود، اعم از معرف یرنقديغ یو جهت كمک ها زیوار یمركزنزد بانک

 زوله،یکش، لباس اماسک، دست ،یکیساز ، دستگاه شوک الکتر ژنيدستگاه اكس لياز قب ازيمورد ن زاتيلوازم و تجه دیخر ،یمردم

 یاری( ما را ییاهدا ایو  یاستفاده از امکانات و لوازم و محل اسکان )به صورت امان ایكننده، برنکارد، تخت و  یمواد ضدعفون

 .دیينما

 یر به شماره هاسازمان اورژانس كشو نيو داوطلب نیريدر ارتباط با واحد خ ليو تسه یجهت هماهنگ د،يتوان یاست، م یگفتن

 .دیيتماس حاصل فرما 02149231782و  02149231881

خانم  یدرخواست كمک برا یدر پ رئيس اورژانس آبادان:

 از 99 ید 5بامداد جمعه  02:03در ساعت  یساله آبادان ۶3

 داحو نیکترینزد عایآبادان ، سر 115مركز ارتباطات اورژانس 

عزام ابه محل حادثه  یذولفقار 115اورژانس  گاهیاز پا یامداد

 .شد

بود،  یاتيگونه عالئم ح چيفاقد ه ماريب نکهیبا اشاره به ا منصور

 به موقع و یدر اقدام یپزشک یها تیافزود: كارشناسان فور

انم خ ايموفق و با استفاده از دانش و مهارت خود اقدام به اح

 .ساله كردند ۶3

 اءيحاظهار داشت : با ادامه ا یمارستانيب شياورژانس پ سیير

 یدر داخل آمبوالنس برم ماريب یاتيعالئم ح یتنفس یقلب

 .رديگ یم یجان دوباره ا ماريگردد و ب

 

 

رتر مسلم فائق نیا کارشناس فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بعنوان یکی از پژوهشگران و نخبگان ب

 ذیل به با ارائه مقاله 99اورژانس کشور در نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس در سال 

 تاثیر استرس شغلی بر عملکرد شغلی با نقش تعدیلی حمایت سازمانی پرداخته است.

این پژوهش  هدف این پژوهش بررسی تاثير استرس شغلی بر عملکرد شغلی با نقش تعدیلی حمایت سازمانی می باشد.

ماری این آپيمایشی می باشد. جامعه  –از نظر هدف جزو پژوهش های كاربردی و از نظر شيوه اجرایی ، توصيفی 

اشد ، كه تعداد نفر می ب 1۶0پژوهش شامل كليه كاركنان سازمانهای امدادی و مركز اورژانس شهر سبزوار به تعداد 

خاب و پرسشنامه ( ، به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گيری تصادفی ساده انت1972نفر براساس جدول مورگان ) 113

ستفاده شده آنها توزیع گردید. جهت جمع آوری اطالعات از دو روش كتابخانه ای و ميدانی ا های تحقيق در بين

( ، و 1989سوالی استرس شغلی  ، پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون ) 35است.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 

ده از ضریب آلفای يرها با استفا( ، می باشد. سنجش اعتبار متغ198۶پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران )

سبه ، محا 849/0 ، 8۶7/0،  813/0كرونباخ برای متغيرهای استرس شغلی ، عملکرد شغلی و حمایت سازمانی به ترتيب ، 

اری از روش شد. روایی محتوای پرسشنامه توسط اساتيد متخصص مورد تائيد قرار گرفت . جهت تجزیه  و تحليل آم

 8/8( نسخه LISRELو روش مدل ساختاری با نرم افزار ) 19( نسخه  SPSSاز نرم افزار )   تحليل عاملی با استفاده

ر معنا داری دارد . استفاده گردید. نتایج نشان داد استرس شغلی بر عملکرد شغلی با نقش تعدیلی حمایت سازمانی تاثي

ط بين استرس حمایت سازمانی ارتبا همچنين استرس شغلی بر عملکرد شغلی كاركنان تاثير معنا داری وجود دارد و

 شغلی و عملکرد شغلی را تعدیل می كند.

 

  

استرس  ریتاث

بر عملکرد  یشغل

با نقش  یشغل

 تیحما یلیتعد

یسازمان  

 

 آغاز طرح زمستانه اورژانس

با اقدام به موقع  یساله آبادان 6۳خانم 
 افتینجات  115اورژانس 

آغاز  بر یاورژانس فسا مبن اميبا مركز پ یتماس تلفنبه دنبال 

فاصله ساله در درمانگاه شهر نوبندگان بال 29خانم  مانیدرد زا

گان به درمانگاه نوبند 115دستگاه آمبوالنس از اورژانس  کی

 .اعزام شد

ر درد خانم باردار دچا نیمتوجه شدند ا هانيتکنس ريمس نيح

متناسب  یاقدامات درمان ليدل نيشده به هم مانیزا دیشد

فسا صورت  115اورژانس  یها نيتوسط تکنس مانیجهت زا

 .گرفت

 هانيتکنس یبه مركز درمان دنيانتقال و قبل از رس نيح

موفق نوزاد دختر را در صحت و سالمت  مانیزا یتوانستند ط

 ادامه خبر... .اورنديب ايبه دن

 

تولد دختر عجول در آمبوالنس ، باتالش 
 اورژانس فسا در روز پرستار یها نیتکنس

 ،یبا حضور دكتر نور 1399سال  یکيطرح تراف شیرزما
 ییسازمان اورژانس كشور، سردار رضا اتيو عمل یمعاون فن

 راهور سيپل سيفر رئ انیفرمانده ناجا، سردار هاد نيجانش
 یندگانیبحران كشور و نما تیریسازمان مد سيناجا، نجار رئ

 .مختلف برگزار شد یهااز سازمان

 ۳ 1399دی ماه  13 یک، شماره  اول، سال  سازمان اورژانس كشور،نامه  خبر 

http://news.115.ir/index.php/ems-news1/83-org-news/1412-2020-12-10-09-40-04
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دختر شش ساله  کیسركودک كه  یباال یوقت

كه هنگام  میمتوجه شد میديبود رس کايبه نام ن

و باعث  دهیپر شیدانه به گلو کیخوردن انار 

كودک در اش شده. یتنفس یانسداد مجار

. زدیم یاهيآغوش مادرش بود و رنگش به س

بود ظاهر دخترک  یلحظات سخت و پر اضطراب

 یامدادرسان یبرا یادیكه زمان ز دادینشان م

نجات  اتياو را از مادرش گرفتم و عمل میندار

دانه  دنيكش رونيو ب یباز كردن راه تنفس یبرا

 .میرا آغاز كرد شیانار از گلو

انه و با چند حركت ناگهان د هيكمتر از چند ثان در

و دخترک شروع به سرفه و نفس  دیپر رونيانار ب

صحنه از  نیا دنیكرد. پدر و مادرش با د دنيكش

افتادند و خدا را به خاطر  هیبه گر یخوشحال

شکر  یبازگشت دوباره دخترشان به زندگ

 كردند.

 

 

 

 

 

 

  

 

نامه اداره تفاهم یجلسه هماهنگ

شهرستان اسدآباد و  یستیبهز

 یمارستانیب شیاداره اورژانس پ

 اسدآباد یدانشکده علوم پزشک
 

 ینامه مشترک همکارتوجه به انعقاد تفاهمبا 

سازمان اورژانس كشور و سازمان  یروسا نيمابیف

 یهایجهت هماهنگ یاكشور، جلسه یستیبهز

نامه با دعوت از تفاهم نیدر قالب ا ازيمورد ن

 رجیو با حضور دكتر ا یستیاداره بهز استیر

اسدآباد و  یدانشکده علوم پزشک سيرئ یصالح

 تیریو مد یمارستانيبشياورژانس پ اداره سيرئ

دانشکده برگزار  استیحوادث در محل دفتر ر

  .دیگرد

كردند كه دخترشان  فیبعد پدر و مادرش تعر

از  یکیباره  کیدرحال خوردن انار بوده كه به 

 یاست اما اعضا دهیپر شیانار به گلو یهادانه

 یجا آشنا نبودند به هياول یهاخانواده كه با كمک

شت او را وادار به سرفه كنند چند ضربه به پ نکهیا

 یاروارد مج شتريو كمر او زده بودند كه دانه انار ب

 شيپ یخفگ یقدم کیشده بود و او را تا  یتنفس

 .برده بود

در آن شب سرد با نجات  اتيعمل نیا

 شد كه لیتبد یادخترک به خاطره

 .ماندیم یدر ذهنم باق شهيهم

 

 سيد یحيی هاشمی
 تکنسين مركز اورژانس تهران

ساعت  یهاتاک عقربه کيبود، ت لدایشب 

كه با مركز  دادیشب را نشان م 9

اورژانس تماس گرفتند و اعالم  یهاتیفور

شده  یدچار انسداد تنفس یاشد كه دختربچه

و  میسوار آمبوالنس شد عیسر یلياست، خ

 تختیپا کيپر تراف یها ابانيبا عبور ازخ

. مقابل در میخود را به محل حادثه رساند

در  یجلو یادیز تيجمع میديكه رس خانه

از طبقه  ونيو ش هیگر یبودند وصدا ستادهیا

 .ديرسیآپارتمان به گوش م کیپنجم 

بود كه اصالً متوجه  ادیز تيآنقدر جمع

بلند از  یبا صدا نکهیحضور ما نبودند تا ا

از بكنار بروند و راه را  ميخواست هاهیهمسا

 كنند. 

نیقاسم سل دیطرح شه یاز اجرا یگزارش اورژانس  یما  لیاستان اردب 115در 

مانور لحظه صفر و واکنش  یبرگزار

به منظور  یبحران طیدر شرا عیسر

و سنجش حضور بموقع و  یابیارز

 میت یاعضا یآمادگ زانیم

 

صبح  9اورژانس بوشهر گفت: امروز ساعت  سيرئ

و  یمنیبه مناسبت هفته ا یماه سال جار یدهم د

مانور لحظه صفر و  یعيطب یایكاهش اثرات بال

 ميبا حضور ت یبحران طیدر شرا عیواكنش سر

حوادث در محل اتاق بحران دانشگاه  یفرمانده

 تیریو مد یمارستانيب شيدر اورژانس پ قعوا

بوشهر بوشهر به  یحوادث دانشگاه علوم پزشک

 زانيو م و سنجش حضور بموقع یابیمنظور ارز

 بحران استان انجام شد. ميت یاعضا یآمادگ

 ادامه خبر...

 نیا یبتداااز  لياردب یپزشک یتهای، مركز فور یمانيقاسم سل ديشه یطرح كشور یاجرا یدر راستا

ر سطح استان پوستر و فراخوان گسترده د هي، با ته 115اورژانس  اريهم تيطرح ،جهت آموزش و ترب

مراكز  بهپوستر  اقدام و با ارسال نامه و لياردب یدانشگاه علوم پزشک تیو سا یمجاز یفضا قیاز طر

  .انجام شد طیشرا نی، ثبت نام واجد زیبه مردم عز یبهداشت و درمان سطح استان جهت اطالع رسان

 پخش نيو همچن یمجاز یگروه در فضا ليبا تشک ،یبهداشت یپروتکلها تیجهت رعا نيهمچن

 ی، كالسها انجام گرفت نستاگرامیا قیكه از طر لياردب 115برجسته اورژانس  دياسات سیزنده تدر

رنامه ب یشده بود، مدرسان ط ليمنظور تشک نیكه بد یو در گروه ليتشک یمجاز یدر فضا یتئور

 . پرداختند یبه نوبت به آموزش تئور یآموزش

برگزار  ینترنتی، ثبت نام كنندگان با شركت در آزمون كه به صورت ا یتئور سیاز اتمام تدر بعد

شده و  ازيحائز امت ینترنتیكه در آزمون ا ی.افراددنديشد ،شركت و دانش خودشان را به محک كش

 یزشآمو یشركت و بسته ها یدر دوره عمل یاشتپروتکل بهد تیبودند ، با رعا افتهیراه  یبه دور عمل

نمرات را كسب كرده  نیبرگزار و از سه نفر كه برتر یآزمون عمل انیآنان پخش شد ودر پا نيدر ب

 ليتجل یمراسم یط یو مسووالن ستاد لياردب یمحترم دانشگاه علوم پزشک استیبودند ،توسط ر

 ادامه خبر... بعمل آمد . 

اورژانس  کارشناس-ییلدایخاطره شب 

 تهران

 4 1399دی ماه  13 یک، شماره  اول، سال  نامه سازمان اورژانس كشور، خبر 
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؛ د ا د ر  ب خ ر  و ش ک س  ن ا ژ ر و ا ی  و گ ن خ  س

کرونایی توصیه چند   
 .دیاز منزل خود خارج نشو یجز در موارد اضطرار -1

 .ديخود را با آب گرم و صابون بشوئ یمرتباً دستها -2

همراه خود  یالکل یكننده ها یضد عفون شهيهم -3

به آب، با  یتا در صورت عدم دسترس ديداشته باش

 .ديكن یرا ضد عفون تانیاستفاده از آن دستها

ل خود را با دستما ینيسرفه، دهان و ب ایهنگام عطسه  -4

 پوشانده و پس از آن دستمال را در سطل زباله یكاغذ

 .دیندازيدرب دار ب

ت  ب 6ث 6 ط 2 ه  ث د ا ه  یح ت ش ذ گ ه  ت ف ه

1 5 9 ا 0 ج ر  ب م  و د ص م ر  ف ت ین ش ا ذ  گ

دى ماه( در  12الی  ۶طی هفته گذشته )از 

ویژه در سامانه مركز  حادثه ۶۶2مجموع 

ثبت شد  (EOC) مدیریت عمليات بحران

نفر مصدوم 1590كه درپی این حوادث 

 .شدند

نفر توسط اورژانس به مراكز درمانی  1184

نفر در محل درمان  40۶منتقل شدند و  

 . شدند

حادثه ویژه ثبت شده طی  ۶۶2از مجموع  

مورد حوادث ترافيکی  118هفته گذشته،  

 .وادث غيرترافيکی بودندمورد ح 544و 

 

  نیمصدوم یدرصد ۳8کاهش 
 شابوریدر ن یکیحوادث تراف

 یها تی: تعداد ماموراورژانس نيشابور  سيرئ
 در آذر ماه نسبت به مدت مشابه سال 115اورژانس 

 .درصد كاهش داشته است 8گذشته 
ث نفر به علت حواد 290ماه  نیادامه داد: در ا او

مصدوم شده اند كه نسبت به مدت مشابه،  یکيتراف
نفر در  3 نيداشته است همچن یدرصد 38كاهش 

نموده اند كه نسبت به  یفوت یکيحوادث تراف یپ
 .است افتهیسوم كاهش  کیسال قبل به 

مشکوک به  مارانيافزود: در مجموع ب کيافشارن
 مورد، 170با  یقلب مارانيمورد، ب 302كرونا با 

 81مورد، سقوط با  158 یاريكاهش سطح هوش
 هایتیتعداد مامور نیترشيمورد ب 74با  یمورد و تنفس

 یپزشک های¬تیحوادث و فور تیریمركز مد
 .ماه بوده است نیدر ا شابورين

ه و مصدوم ب ماريب 24شد: تعداد هزار و  ادآوری او
مورد به  3۶0منتقل شده اند كه  یمراكز درمان
 ۶05بهمن،  22 یو درمان یپژوهش یمركزآموزش

و  ميحک یو درمان یپژوهش یمورد به مركزآموزش
 .اند منتقل شده یمراكز درمان ریمورد به سا 59
 
 ؤ

سازمان  ییاورژانس هوا سیيردكتر سرور 

عامل شركت  ریمراه مده اورژانس كشور به

پرواز  یمنیا ریآواسالمت و مد یکوپتريهل

بالگرد  انهيكشور از محل پد و آش ییمايهواپ

 الیا یتختخواب 37۶ مارستانياورژانس در محل ب

 .بازدید كرد

بالگرد  انهيپد و آش ییو جانما دیجهت بازد وی

 یتختخواب 37۶ مارستانيدر ب المیا ییاورژانس هوا

مستقر در  ییو سپس مركز اورژانس هوا المیا

 .نمود دیبازد المیفرودگاه ا

دانشگاه  سیير انيمیكه دكتر كر دیبازد نیا در

 یرا همراه ادشدهیمسئوالن  زين المیا یعلوم پزشک

بالگرد  انهيپد و آش یینمود، در رابطه با جانما

 به بحث و مارستانيب نیدر ا المیا ییاورژانس هوا

 تبادل نظر پرداختند.

اظهار خالدی در خصوص آلودگی هوای پایتخت 
تهران به  یهوا تيفيكرد: در حال حاضر شاخص ك

 یتمام یبرا  تختیپا یو هوا دهيرس 1۶0عدد 
 .ناسالم است یسن یها و رده هاگروه

نون امسال تا ك یاز ابتدا تختیادامه داد: مردم پا او
هار چپاک را تجربه كرده اند و  از  یروز هوا 15تنها 

 .میآلوده بوده ا یتا به امروز شاهد هوا شيروز پ
كرد:  انيسازمان اورژانس كشور ب یسخنگو
اطق هوا تمام مناطق تهران مانند باقرشهر، من یآلودگ

شود و مردم  یشمال تهران را شامل م یو حت یجنوب
 زبا یو ورزش در فضا یضرور ريغ یهااز تردد دیبا

 .زنديجدا بپره
 یهاكه سابقه مصرف دارو یافزود: افراد یخالد

سالمندان و  نيدارند همچن یقلب ،یدرمان یميش
 یمراقب سالمت نیریاز سا شتريب دیبا یتنفس مارانيب

 .خودشان باشند
 ییغذا یهامیرژ تیگفت: در حال حاضر رعا او

 جات تازه یسبز عات،یما ات،يو لبن ريمانند مصرف ش
 موثر است. یطیشرا نيدر چن وهيآب م یو حت

 بازدید رئیس اورژانس هوایی کشور 
 از پد و آشیانه بالگرد اورژانس ایالم
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 دزفول 115اورژانس  یها نیتولد نوزاد پسر به کمک تکنس

با  شيبخش چغام یسياز شهرک بنه ع یتماس یصبح ط ميو ن۶ساعت  99 ماهید12جمعه 

 .اعزام آمبوالنس شد یتقاضا مانیدر حال زا یكمک به مادر یبرا 115اورژانس 

اورژانس  هگایاز پا یپچواک و خسرج انیاورژانس، آقا یاتيعمل ميت نیترکیبالفاصله نزد

  .به محل اعزام شدند 722كد  بريخ 115

ده و پس مادر باردار حاضر ش نيزمان ممکن بر بال نیتر عیسر در 115اورژانس كارشناسان

 یبعد از ط منتقل كردند مارستانيمادر باردار را به آمبوالنس جهت اعزام به ب نیا نکهیاز

مادر باردار   نیا نمایخود به زا یو با اقدامات درمان دهیالوقوع د بیرا قر مانیزا ندیفرآ یريمس

 دزفول متولد شد. 115كرده و نوزاد پسر در آمبوالنس اورژانس  مکك
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