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 1399دی ماه  20،   2شماره  اول، سال  خبر نامه سازمان اورژانس کشور، 1 

ا حضور ، دکتر نامدار رئیس دانشگاه علوم پزشكى قزوين ب1399دى ماه  1٦روز 

هاى  در سازمان اورژانس کشور با دکتر کولیوند در خصوص مسائل و نیازمندى

 .قزوين ديدار و گفتگو کرد 11٥اورژانس 

ساخت ساختمان ستاد مرکز اورژانس در اين جلسه موضوعاتى از جمله بودجه، 

قزوين، افزايش تعداد پايگاه ها، توسعه ناوگان موتورالنس و رفع کمبود نیروى 

 ادامه خبر... .انسانى آن مرکز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
 

 س ـرانــکنف دئویـجلسه و◄

 ـیبانیاه پشتـقرارگ سیـرئ

 یبا روسا "یمانیسل دیطرح شه"

 مراکز اورژانس سراسر کشور

که به صورت  ی، در جلسه ا1399ماه  ید 13روز 

مراکز اورژانس سراسر  یکنفرانس با روسا دئويو

قرارگاه  سیرئ وندیکشور برگزار شد، دکتر کول

 نيآخر یمانیقاسم سل دیطرح شه یبانیپشت

و اقداصورت  حيقرارگاه را تشر نياقدامات ا

 .قرار گرفت یگرفته مورد بررس

جلسه ضمن  نيا یدر ابتدا وندیکول نیرحسیدکتر پ

به مناسبت سالگرد شهادت قهرمان  تیعرض تسل

ااهلل اظهار کرد: انش یمانیقاسم سل دیشه ران،يملت ا

بزرگ خدمات  دیشه نيبه حرمت خون ا میبتوان

رح . در طمیرا به همه هموطنان ارائه ده یارزنده ا

 ديتشد ااز اهداف م یكي یمانیحاج قاسم سل دیشه

 یبهداشت ینظارت بر دستورالعمل ها و پروتكل ها

و  یفعال و جداساز یابيماریهدف، ب نیو دوم

که با آنان  یو کسان انيهوشمند مبتال یریرهگ

 است. عيسر یتست ها لهیارتباط داشتند به وس

و فرهنگ  یاضافه کرد: آموزش، اطالع رسان یو

 تا  يطرح است و نها نياز اهداف خوب ا یساز

مثل افراد  ريپذ بیآس یحفاظت از گروه ها

ن مادرا ،یا نهیزم یماریب یدارا مارانیسالمند، ب

هستند. اعالم  سکير یکه ها یکسان ايباردار و 

 ها که توسط تيهوشمند و هدفمند محدود

تمام درحال انجام است  تيوزارت کشور با جد

 مارانیدرمان و کاهش ب نديفرآ تيتقو یبرا زین

 بود. ریچشمگ انيکاهش مبتال تايو نها یبستر

 فعاالنه یجامعه پزشك جی: بسافزود وندیدکتر کول

هستند و در بحث  فيوظا یریگیدر حال پ قیو دق

 نیو همچن جیسازمان بس ،یتيو حما ینظارت

هالل احمر درکنار مجموعه بهداشت و  تیجمع

 درمان هستند و خواهند بود.

به  یمانیسل دیطرح شه یبانیقرارگاه پشت سیرئ

طرح در کاهش تعداد مرگ و  نيمطلوب ا جهینت

اشاره کرد و گفت: در هدف  انيو مبتال ریم

 ینیب شیشده بود، پ نییتع شیکه از پ یا یگذار

درصد از آمار مرگ و  10در ماه اول  ميکرد یم

کند که خوشبختانه شاهد کاهش  دایکاهش پ ریم

شاهد  نیو همچن میآمار هست نيدر ا یدرصد ٦0

 .میهست مارانیب یدر بستر یدرصد 7٥کاهش 

 

مرکز  2747هزار تخت در  140 یآمادگ

 ؛مراقبت سالمت

هزار تخت در  140افزود: هم اکنون  یو

 مناسب در کل یمهمانسراها، هتل ها و خوابگاه ها

مرکز مراقبت سالمت در  2747کشور در قالب 

 یمانیحاج قاسم سل دیطرح شه یبانیقرارگاه پشت

اضافه  وندیکول دکتر.شده است دهيتدارک د

بهداشت و  یشبكه ها قي از طرکرد: افراد مبتال

مراکز جامع سالمت به مراکز مراقبت سالمت 

 یالزم داده م یو در آن مراکز آموزش ها یمعرف

 انارشیهم الزم داشتند در اخت یشود و اگر امكانات

 یبه اقدام درمان ازیقرار خواهد گرفت و اگر ن

ل انتقا مارستانیبه ب نسداشته باشند توسط آمبوال

بر ارائه گزارش  دیضمن تاک یو.شوند یداده م

مراکز  یمشكالت به صورت روزانه توسط روسا

سازمان  یکه با روسا یافزود: به دنبال مذاکرات

ه انجام شد یاجتماع نیتام مهیسالمت و ب مهیب یها

روز تخت  کي یها نهيهز دياست و مقرر گرد

 یمصرف یپزشک و دارو ها تيزي، و یعموم

که در مراکز مراقبت سالمت هستند را  یافراد

 پرداخت کنند.

و  تيريبه منظور مد یمانیحاج قاسم سل دیطرح شه یبا اجرا

واده محور، محله محور و خان وهیبه ش 19-ديکوو یدمیکنترل اپ

 یبخش نیب یسالمت، با هماهنگ گاهيپا کيبر برنامه هر خانه  یمبتن

 هالل تیو جمع نیمستضعف جیسازمان بس یهمكار ژهيمناسب به و

 هنیو سالمت دوست م میفهاحمر و مشارکت در خور توجه مردم 

 یلماقدامات وزارت بهداشت و ستاد  ريدر کنار سا یاسالم زيعز

اهد کاهش ش ریاخ ی، در روزها19-ديکوو یریهمه گ تيريمد

از کرونا  یناش یها یو فوت یبروز، بستر زانیدر م ریچشمگ

 .ميدر کشور بوده ا روسيو

زش بهداشت، درمان و آمو ريوز ینمك دیراستا دکتر سع نیهم در

 دیطرح شه یبانیقرارگاه پشت سیرئ وندیاز دکتر کول یپزشك

 یدانطرح قدر نيدر ا یتيانجام اقدامات حما یدر راستا ،یمانیسل

کرونا و  روسيبه و ریدرگ مارانیاز ب یتياقدامات حما .کرد

 و یعوارض اقتصاد ریکه تحت تاث یاقشار ريخانواده آنها و سا

اند، از  دهيد بیمنحوس آس روسيو نيا یریهمه گ یاجتماع

 شود. یمحسوب م 19-ديکوو یدمیاپ تيريارکان مد نيمهمتر

 سیرئ وندیبهداشت از دکتر کول ریوز ریتقد

در  یمانیسل دیطرح شه یبانیقرارگاه پشت

 طرح نیدرا یتیانجام اقدامات حما یراستا

روه تدوین برنامه ـن جلسه کارگــنهمی

 ور ـس کشـان اورژانـسازمردى ـراهب

بردى ، نهمین جلسه کارگروه تدوين برنامه راه99دى ماه  1٥روز 

 .سازمان اورژانس کشور با حضور دکتر کولیوند برگزار شد

سازمان اورژانس  یسند راهبرد هیاول سينو شیجلسه پ نيدر ا

ابعاد مختلف  یکشور به دکتر کولیوند، ارائه و وى ضمن بررس

اهداف،  نياين برنامه، نظرات و رهنمود هاى خود را جهت تدو

 ادامه خبر... اين سازمان مطرح کرد. یها تیها و فعال یاستراتژ

 با حضور رئیس سازمان اورژانس کشور برگزار شد؛

 دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکى قزوین با دکتر کولیوند  
 "قزوین  11٥مسائل و نیازمندى هاى اورژانس بررسی  "
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  115 سـاورژان نیتفاهم نامه ب یامضا ◄

 ان مازندرانـاست ـیستیان بهزــو سازم

و  یمقدم به دکتر گوهرده ریضمن خ یدکتر صالح طبر داريد نيدر ا

 یها لیکرد و از وجود پتانس دیتفاهم نامه تاک نيا تیهمراه بر اهم ئتیه

به  یباالبردن توان خدمت رسان یبرا نیماب یف یها خاص درگروه

استان  یستيسازمان بهز سيیر یفرزاد گوهرده دکتر .کرد ادي انيمددجو

تفاهم نامه  نيبر انجام مفاد تفاهم نامه گفت ، ا یضمن اعالم آمادگ زین

بستر مناسب به جهت بهبود خدمات سالمت در حوزه  جاديبه منظور ا

به افراد  یو سالمت اجتماع یریشگیو پ ی،توانبخش یپزشك یها تيفور

 ادامه خبر... .است ءشدهخدمات مذکور امضا ازمندین

 2 1399دی ماه  20، 2شماره  اول، سال  خبر نامه سازمان اورژانس کشور، 

هزار   7از  شیتا کنون ب یسال جار ی: از ابتدازيتبر 11٥اورژانس  سيیر

 .مرکز انجام شد 11٥توسط اورژانس  یرتصادفیوغ یتصادف تيمامور

 زير تبرد تيمامور 929هزار و  ٥1تعداد  نيافزود: از ا یرحمان دکترفرزاد

   شهرستان ها انجام شده است ريدر سا تيمامور 773هزار و  2٦و 

و  یادفرتصیغ تيمورد مامور 9٦٦هزار و  ٦4تعداد  نيادامه داد: از ا یو

از مجموع که  بوده است یتصادف تيمامور زیمورد ن 73٦هزار و  13

ر و هزا 19و  زيمورد در تبر 29٦هزار و  4٥ ،یرتصادفیغ یها تيمامور

  ت.افيشهرستان ها انجام  ريدر سا تيمامور ٦70

فر به ن 71هزار و  29 یرتصادفیغ یها تيادامه داد: از مجموع مامور یو

   نددر محل درمان شد زینفر ن 4٥٦هزار و  20منتقل و  یمراکز درمان

ه ب ینفر از مصدومان تصادف 9٦9هزار و  12اضافه کرد:  یرحمان دکتر

 .منتقل شدند یمراکز درمان

 : رئیس اورژانس تبریز

 تیهزار مامور80جام  ان ◄

 زیتبر 115توسط اورژانس  

 ماهه نخست امسال9 در

 شوش و گتوند به دانشگاه اهواز یاورژانس ها لیتحو◄

 خيدر تار یاورژانس اهواز گفت: جلسه ا سیرئ یدکتر فرهنگ کره بند

 یرویا،نه گاهي) امور پایوتحول کل رییتغ رامونیپ 99دی ماه  9سه شنبه 

 .شد اهواز برگزار eocها و...( در سالن اجتماعات ،آمبوالنسیانسان

به اورژانس دانشگاه علوم  یکه به تازگ يیگفت: اورژانسها یکره بند

جلسه  نيشاپور اهوازملحق شده اند *شوش و گتوند*درا یجند یپزشك

 ادامه خبر... و تحول شدند. ليبه اورژانس استان تحو یمراسم یط

 در اهوازاستارت  اژیتر یاتیو عمل یمانور علم◄

 اهواز در مورد جزئیات اين مانور اورژانس  سیرئ یکره بند دکتر

 یتهايفور یاتیعمل یها میعملكرد ت یابيو ارز ويگفت : با سنار

نقاط ضعف  یبه صورت سه گروه به نقطه حادثه و بررس یپزشك

 زهياهواز هو یمارستانیب شیو قوت با حضور کارکنان اورژانس پ

ناجا در  یبهدار یروهایو ن نیاز مسئول ی، دشت آزادگان و جمع

 ادامه خبر... .ديردباز برگزار گ یفضا

 یاورژانس جاده ا گاهیداث دو پاـاح

 سالمت ریّتوسط خ یدر شهرستان گرم

 ریحامد خ ی، آقا یفرماندار شهرستان گرم در جلسه مشترک

و دکتر  اردبیلاورژانس  سيیر یبانيسالمت، دکتر غر

که در محل  یشبكه بهداشت و درمان گرم ريجعفرزاده مد

م برگزار شد ، از اقدا آن شهرستانشبكه بهداشت و درمان 

بعمل  ريسالمت تقد ریحامد خ یو خداپسندانه آقا ستهيشا

ن احداث ساختما ل  یحامد از تكم یآقا داريد نيدر ا آمد.

 .سال خبر داد انيآن تا پا ليزهرا و تحو 11٥اورژانس 

که در دفتر حجت  یگريمنظور در جلسه مشترک د نیهم به

 یامام جمعه شهرستان گرم یصفر نیاالسالم و المسلم

 ریام یاورژانس جاده ا گاهيقول ساخت پا ویبرگزار شد، 

 داد.  زیرا ن یکند

 نيریخ تیفعال جلسه نيدر ا زین یجمعه شهرستان گرمامام 

 و افزود: عمل صالح فیسالمت را ارزشمند و ماندگار توص

 یآخرت م یبرا یا رهیذخ زيعز ریخ نيو کار ماندگار ا

 وادامه با حضور مسئوالن در شهر زهرا )موران(  در.باشد

با  31٥دستگاه آمبوالنس بنز  کيموران   یاهال یهمراه

 .ديزهرا گرد 11٥اورژانس  گاهيپا ليکامل تحو زاتیتجه

حامد و  یآقا ستهيضمن تشكر از اقدام شا یبانيدکتر غر

استان  یدانشگاه علوم پزشك سيیهمه جانبه ر یها تيحما

ر ام یاصل یاز شاخصه ها یكيافزود: حوزه سالمت به عنوان 

مهم و  ارینقش بس تسالم نيریتوسعه در کشور بوده و خ

 دیسطح سالمت دارند و ام یو ارتقا نیدر تام یگذار ریتاث

 نيریخ یو جذب مشارکتها هاياست با رشد و توسعه همكار

تا  زیملزومات اورژانس استان ن نیمحترم ، مشكالت  تام

 .برطرف گردد یاديحدود ز

مصدوم توسط بالگرد  83امدادرسانی به  ◄

 جاری از ابتدای سالهرمزگان  115اورژانس 

 زاره 7از  شیسال تا کنون ب ی: از ابتدازياورژانس تبر سيیر

 .مرکز انجام شد 11٥توسط اورژانس  تيمامور

 2٦و  زيدر تبر تيمامور 929هزار و  ٥1تعداد  نيافزود: از ا یرحمان

 . شهرستان ها انجام شده است ريدر سا تيمامور 773هزار و 

 تيمورد مامور 9٦٦هزار و  ٦4تعداد  نيادامه داد: از ا یو

 ستابوده  یتصادف تيمامور زیمورد ن 73٦هزار و  13و  یرتصادفیغ

 تماموري 29٦هزار و  4٥ ،یرتصادفیغ یها تياز مجموع مامورکه 

انجام  شهرستان ها ريدر سا تيمامور ٦70هزار و  19و  زيتبر شهر در

  ت.افي

ار هز 12 ونفر  71هزار و  29 یرتصادفیغ یها تياز مجموع مامور

 شدند.منتقل  یبه مراکز درمان ینفر از مصدومان تصادف 9٦9و 

 
 زيمترو در تبرهای  ستگاهيا خدمات اورژانس درتوسعه ◄

و  یلگائل  یها ستگاهيدر ا 11٥اورژانس  گاهيدو پا، 99دی ماه  13روز 

 .دیهد رسخوا یبه بهره بردار یبزود ارياستاد شهر گاهيو پا افتتاح ،الله

 پنج زيردر شهر تب از ابتدای سال، خبر افزود: نياعالم ابا  یدکتررحمان

ذب و جنفر کارشناس اورژانس  یتعداد سو  دیرس یبه بهره بردار گاهيپا

 .نفر جذب خواهند شد 170 سال انيوتاپاکردند شروع به کار 

مان ساز قيبعمل آمده از طر یها ادامه داد: خوشبختانه با مساعدت یو

 بتدایااز  گريد گاهيپا 7، علوم پزشكی تبريز و دانشگاه کشور اورژانس

ورژانس اسوله بحران  نیاولکه  دیرس یها به بهره بردار سال در شهرستان

 بود.پروژه ها  اين از گريد یكي تبريز

در  گاهياپ 8٥و  زيدر تبر گاهيپا 3٥هم اکنون  :ز افزودياورژانس تبر سیرئ

 .می باشند تیدر حال فعال یاورژانس هوائ گاهيها و دو پا شهرستان

 تهران  نیادیاستقرار آمبوالنس در م ◄

 ی پایتخـتواـه یـآلودگ یدر پ

آمبوالنس ها از روز دکتر پیمان صابريان رئیس مرکز اورژانس تهران:  

راه آهن،  یدانهایشهر که م یاصل نيادیدر م 21صبح تا  8ساعت شنبه از 

مستقر بودند تا  ینیو امام خم یانقالب، آزاد ،یونک، فردوس ش،يتجر

 ادامه خبر... کنند. یدر صورت لزوم به شهروندان امدادرسان
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ام اول استان زنجان هستم که افتخار کسب مق یپزشك یها تيزمانلو کارشناس فور یمهد

قابت ر نيکشور رو دارم. ا یپزشك یها تيفور یمهارت_یعلم ادیآزمون المپ نیدر هفتم

النس و آمبوالنس، موتور یو فن یرانندگ ،یعمل ،یکتب یدو روز و با آزمون ها یدر ط

 یم گروهنفر از ه 9برگزار شد که همراه با  1398در فصل تابستان سال  یجسمان یآمادگ

زنجان،  از استان یو محمود بهمن یاصالن یزاده، محمدعل یمحمدرضا ول انيخود آقا یها

اصغر  یلع انيخواه از استان قم، آقا حیمس دیو سع یجعفرشهبازپور، محمد سلمان انيآقا

رز، در قالب ار استان الب یانیرخت یعل یو آقا نياز استان قزو اتیاوالد ح ریو ام یکرم

ول که مفتخر به کسب مقام ا ميرقابت شرکت کرد نيکشور در ا یشيآما ٦گروه قطب 

 نيکه مسلم است، ا یزیچ.م يو مجموع( شد یآسك ،ی)تئورادیدر هر سه بخش المپ

 دهیشافتخار ک نيکسب ا یبرا یاديو زحمات ز مياوردیبه دست ن یرا به آسان تیموفق

شروع به کار  یارشته حساس را انتخاب کردم، از ابتد نيکه بنده با عالقه ا يیشد. از اونجا

 نیهمچنود و بنده ب تیموفق ليعرصه شدم که از دال نيوارد ا یشغل با مطالعه  کاف نيدر ا

رقابت  نيع ارشته است. قبل از شرو نيات ادر سطح باال از الزام یبدن ینگه داشتن آمادگ

 یعلم یابا آزمون ه ٦قطب  یبا نفرات مستعد و با پشتكار از استان ها میت کي ،یکشور

توسط  یفشرده ا یمیت ناتيو انتخاب شدند و دوره ها و تمر نشياستاندارد گز یو عمل

ارت ها و و ازمه ميمسابقات گذراند نيدر ا یآمادگ یبرا نهیزم نيگرانقدر در ا دیاسات

 ميظاهر شد ادیکامل در المپ یو با آمادگ ميدوره ها بهره برد نيدر ا زین گريكدي اتیتجرب

از همكاران  رشته نيدر ا تیموفق یبرام. یکن دایمهم دست پ نيبا اقتدار به ا میو توانست

همكاران  اتیربو استفاده از تج یمهارت یها نهیدر زم ناتيو تمر یمطالعه کاف یتقاضا زيعز

 ینیب شیقابل پ ریغ یاست و صحنه ها یکه واقعا شغل مهم و حساس رايرا دارم ز گريد

رانقدرم گ دیکرده است. از اسات شتریرشته را هرچه ب نيدر ا یو بدن یعلم یلزوم آمادگ

 ها، تيکه با حما یخسروشاه میدکتر ابراه یو آقا یروح یدکتر اصغر جعفر یآقا

  .کنم یرساندند تشكر م تیشخص بنده رو به موفق

 دیکن یهمکاران معرف یلطفاً خودتان را برا ردلیش یآقا

را  یاديز یهایسخت يیسخت کرونا طيعرض سالم و ادب خدمت همكاران محترم در اورژانس سراسر کشور که در شرا با

ا دارم ،بنده ر زميمحترمشان و مردم و کشور عز یو خانواده ها زميهمكاران عز یتمام یبرا یسالمت یتحمل کردند آرزو

 11٥ورژانس چهار سال خدمت به هموطنانم در ا قیسال سن دارم و توف 27، 11٥کاردان  اورژانس  نیتكنس ردلیسجاد ش

 .را دارم روانیشهرستان ش یخراسان شمال

 دیبده حیلطفاً خودتان توض دیدار یمارستانیو ب یمارستانیب شیشما چهار ثبت اختراع در حوزه پ

کننده جسم نافذ به بدن  با عنوان ثابت 9٥در سال ، است یمارستانیب شیاختراع ام را که مربوط به حوزه اورژانس پ نیاول بنده

کامل  هیجهت تخل هيالسه  جاديمدفوع با ا ریاختراع دومم را در همان سال با عنوان دستگاه نمونه گ و 880901به شماره ثبت 

و اختراع  917٦2بت ثبا شماره  یتناسل یزيبا عنوان تامپون آماده در خونر 9٦ال و اختراع سوم را در س 91120به شماره ثبت

 یصدر نهیقفسه س ارهويد یمكش یمسدودکننده ورود هوا در زخم ها لترداریبا عنوان پانسمان ف 9٦در همان سال  زیچهارم را ن

 یعلوم پزشك یگاههادر دانش یدارم که در مرحله داور زین یمارستانیب شیباشد.در حال حاضر سه عنوان اختراع در حوزه پ یم

 .باشند یسراسر کشور م

 ؟در شغل شما داشته یریو ثبت اختراع چه تاث یپژوهش یتهایفعال ردلیش یآقا

ژانس وررحوزه ادکه  یو اختراعات در شغل بنده تا االن گذاشته است باعث شده که مشكالت یپژوهش یها تیکه فعال یریتاث

شده است که اطالعات  باعث نیمشكالت کنم و همچن نيساده اقدام به رفع ا یو با ارائه راه حل ها يیوجود دارد را شناسا 11٥

 اشم.بداشته حوزه  نيدر ا شتریب یجهت انجام کارها يیبه نفس باال مادحوزه بروز تر شود و اعت نيبنده در ا

 ؟دیدار یمارستانیب شیهمکاران شاغل در اورژانس پ یبرا یا هیچه توص

 کيود الخصوص همكارانم در اورژانس که حد یکشورم و عل زانيهمه عز یبرا یسالمت یضمن خدا قوت و آرزو بنده

سخت  طيشرا نير ادکه اول از همه  كنمیسال در خط مقدم مقابله با کرونا به هموطنانمون با جان و دل خدمت کردند عرض م

 هیاست و توص یگدر زند زیاول از همه چ تيدر الو یکه سالمت شندبا شانيخود و خانواده ها یمواظب سالمت یلیخ يیکرونا

 تیفعال زیرژانس ندر حوزه او یپژوهش یها نهیدارند در زم یو زندگ یکه در حوزه کار یمشغله ا یکنم که در کنار تمام یم

 یسالمت یآرزو تيهاشود و در ن گريد یها و رشته ها شغل یشغل و رشته در کنار تمام نيا شتریهرچه ب شرفتیکنند تا باعث پ

 در سراسر کشور را دارم. زميهمكاران عز یتمام یبرا

ردلیـاد شــسج  

اورژانس  نیتکنس◄

ار ـو مخترع چه

راع ــنوان اختـع

 شیپ زاتیتجه

و  یمارستانیب

 تـو ثب ـیمارستانیب

ثبت در اداره 

رانیتراع اـاخ  

 3 1399دی ماه  20،   2شماره  اول، سال  خبر نامه سازمان اورژانس کشور، 

در رمز موفیت  ◄

 ادیآزمون المپ نیهفتم

 تیفور یمهارت_یعلم

 کشور یپزشک یها

 نیاز تکنس یشهروند کرج ریتقد ◄

 رزــس البــموتورالنس اورژان

 فتايدر یتيالبرز، مامور 11٥تماس با اورژانس  یط یآذر ماه سال جار

 تيمامور نيموتورالنس اورژانس به ا نیتكنس "ینیحس اسري دیس"شد.  

شخص مددجو را  یماریب یو ه،یاول یها یاز بررس سپ .اعزام شد

درست بعد از چند  صیتشخ نيداد. ا صیسرعت و دقت تشخ ت يدرنها

جات نفرزندشان  باعث  یمارینامشخص بودن ب لیخانواده بدل یروز نگران

 تيرروز پس از انجام مامو چند .شد یو شروع روند درمان و ماریجان ب

رکز مفوق، پدر مددجو به اورژانس البرز مراجعه و ضمن تشكر از زحمات 

 کرد. ريتقد ینیحس یاورژانس البرز، از آقا

 

از نفر اول  النیمرکز اورژانس گ ئیسر ◄

 کرد ریتقد بیدر رشته تذه

عترت  ودر جشنواره قرآن  النیگ اورژانسخانزاده پرسنل شاغل در  الدیم

 .کشور حائز رتبه اول شد یعلوم پزشك یدانشگاه ها

 

 یسخت در صبح سرد زمستان تیمامور◄

بق بود ط یسرد زمستان یامسال که از روزها ید ازدهميصبح روز پنجشنبه 

النس آمبو زاتیو تحول تجه رییو تغ فتیگرفتن ش ليتحو یروال هر روزه برا

 دیماو نوشتن دفتر با همكارم  زاتیتجه یپس از بررس م،يشد گاهيوارد پا

ساعت  کيصبح حدود  9:40. ساعت ميمشغول صرف صبحانه شد یاراحمدي

 .زنگ خورد گاهيگذشته بود که ناگهان تلفن پا فتمانیاز شروع ش میو ن

 قيطر اورژانس( از یها تيثبت مامور ونی)سامانه اتوماس اريسامانه آسا در

وبه از ر یسوار یخبر تصادف دو دستگاه خودرو سپچيهمون د اياتاق فرمان 

لباس  نكهيرم آباد اعالم شد. با اخ -دشت  دیمحورسپ 10لومتریرو در ک

مورد  که نجان عجله ک دیام»گفتم:  م،يو آماده بود میبر تن داشت تيمامور

 رونیب اهگيرا باز کردم و همكارم آمبوالنس را از پا گاهيدر پا«. تصادف است

روشن  زیا نر ريکه از قبل آالرم ها را روشن کرده بود، آژ یدر حال دیآورد. ام

تجمع کرده  یاديز تی. جمعميدیبه محل رس قهیدق ٦کرد و پس از حدود 

 .ميشد ادهیپ عتآمبوالنس را پارک کرد و به سر دیبودند. ام

با  یارسو كانیو پ 20٦داد دو دستگاه خودرو  یاز صحنه نشان م یکل یابيارز

 ننایهم تصادف کرده و از شدت برخورد از جاده منحرف شده بودند، سرنش

راننده  سر یباال ینداشتند. وقت یپرت شده و وضع خوب رونیبه ب زیخودروها ن

آنها  به هیبق غگفت آقا من خوبم برو سرا دمیساله بود رس 32 یکه مرد 20٦

 شیپ ایکن بعدش ب یجان درخواست کد کمك دیزدم ام اديکمک کن! من فر

شدم  کيبه خودرو نزد ی...وقتیسوار كانیروم سمت پ یمصدوم من م نيا

سر  یسروصورت، باال یدگیشكسته و خراش یساله با عصا ٥7 یخانم

 واسترخاز من د هيبا گر دیبوس یکه صورت او را م یشوهرش نشسته و در حال

« من خوب هستم دیتورو خدا به همسرم کمک کن»کمک کرد و گفت: 

 يیداص. با دینال یکرده و از درد م ریگ نیماش ريبود ز میشوهرش وخ تیوضع

دم، تكان ب تونمیرا از شدت درد نم ميپاها»منقطع و نفس نفس زنان گفت: 

 ...شمیدارم خفه م

 نرویبا عجله تخت را آورد و با کمک حاضران در صحنه مصدوم را ب دیام

ذاشت . اما حالش رو به وخامت گميو به داخل آمبوالنس منتقل کرد ميدیکش

ده را آما ایاح تیکرد و رنگش کبود شد. با عجله ک دایکاهش پ هير یصدا

 رسدن مارستانیاست و ممكن است به ب یطوالن ریبه همكارم گفتم مس ميکرد

 یو اضطراب صدا جانیسخت بود از شدت ه یریگ می. تصممیکن یکار ديبا

نجه با مرگ دست و پ ماریکردم، ب یاحساس م ميضربان قلبم را در گوش ها

 .مينجات مصدوم بود یدر تالش براکرد و ما  ینرم م

در  یسوراخ وکتيخواستم با سوزن آنژ یکه از خداوند کمک م همزمان

ن بود همزمان با خارج شد یکردم.کار سخت و حساس جادياش ا نهیقفسه س

 و رنگ پوست و صورتش دیکش یناگهان مصدوم نفس راحت وکتيهوا از آنژ

ا رو خدا  ميدیکش یصحنه نفس راحت نيا دنيهم با د دیشد. من و ام یعاد

 نیمصدوم ريو به سا دندیرس یکمك یروهایموقع ن نی. در همميدشكر کر

 انمارستیمصدوم او را به ب یاورژانس طيکردند. با توجه به شرا یدگیرس

. از ميبا صحنه حادثه فاصله داشت، منتقل کرد لومتریک 1٥که  ريعشا یشهدا

 نانیعرق شده بود بعد از اطم سیخ مانيو استرس ماسک ها یشدت خستگ

 م،يبود نفر را از مرگ نجات داده کي نكهياز ا تيبا رضا تيمامور اماز اتم

 .ميشد گاهيپا یراه

 یبخش مانیپ

 لرستان 11٥تکنسین اورژانس 



 

 

 

 

 

 

  

ن سمنابالگرد اورژانس ساله توسط  47 یمصدوم 99 ید 11پنجشنبه 

 افتيدر جهتشهر  یمالده شهرستان مهد یاز منطقه کوهستان

 .کوثر سمنان منتقل شد مارستانیبه ب یخدمات تخصص

عنصر  تیگفت: با توجه به اهم سمناناورژانس  سیرئ ،یاطهر دکتر

 نیو مصدوم مارانیبه ب یپزشك یزمان در ارائه خدمات تخصص

در کاهش زمان  یموثر ارینقش بس بالگرد اورژانس ،یاورژانس

 یبه موقع خدمات پزشك افتيو در یبه مراکز درمان مارانیب دنیرس

مصدوم  ینیکه انتقال زم یمناطق سخت گذار کوهستان به خصوص از

 ادامه خبر...  .باشد خواهد داشت یهمراه م یاديبا زمان ز ماریب اي

 

 مالده و سخت یبارش برف در منطقه کوهستان لیاست به دل یگفتن

 یها تيبه محل حادثه، ارائه خدمات فور یدسترس ریگذار بودن مس

ره کوثر با به یفوق تخصص یو انتقال مصدوم به مرکز درمان یپزشك

زمان صورت  نيدانشگاه در کوتاه تر يیاز اورژانس هوا یریگ

 گرفت.

 

 در یکی از 115 امدادرسانی اورژانس ◄
 شهر یشهرستان مهد صعب العبور مناطق

؛ د ا د ر  ب خ ر  و ش ک س  ن ا ژ ر و ا ی  و گ ن خ  س

 هفته گذشته  یطویژه حادثه  562ثبت 

در  ژهيوحادثه  ٥٦2دى ماه( در مجموع  19 یال 13هفته گذشته )از  در

 نيا یثبت شد که درپ (EOC) بحران اتیعمل تيريسامانه مرکز مد

 .نفر مصدوم شدند 1273حوادث 

فر در ن  3٥٥منتقل شدند و  ینفر توسط اورژانس به مراکز درمان 918

 . محل درمان شدند

 مورد حوادث 104هفته گذشته،  یثبت شده ط ژهوي حادثه مجموع از

 بودند. یكیرترافیمورد حوادث غ 4٥8و  یكیتراف

 4 1399 دی ماه 20،   2شماره  اول، سال  اورژانس کشور،خبر نامه سازمان  

 یشهر تيهزار مأمور 37از  شیتعداد ب نياورژانس کرمانشاه: از ا سیرئ

 .بوده است یكیتراف ریو غ یكیشامل حوادث تراف

 یتصادف و یكیمربوط به موارد تراف یهاتيمأمور نكهيا انیبا ب یعیرف

 93٥هزار و  30 یكیتراف ریغ یهاتياز شش هزار مورد و مأمور شیب

در استان  یاجاده تيهشت هزار مأموربیش از : گفتمورد بوده است 

پنج هزار  و یكیمورد تراف 224سه هزار و  انیم که از اين کرمانشاه انجام

 .بوده است یكیتراف ریغ تيمأمور 129و 

 

ماموریت اورژانسی  395هزار و 45
تاکنون بتدای سال  ا ز  ا  در کرمانشاه 

 مصدوم 2با  در کاشان دریسقوط پاراگال ◄

 روزا 12:13ساعت  :کاشان مرکز اورژانس سیرئ یاحير نیدکتر حس

 بر سقوط یمبن 11٥اورژانس تماس با   یماه، ط ینوزدهم د جمعه

در  آمبوالنس به محل حادثه دستگاه بالفاصله دو در،يپاراگال کي

  .دره اعزام شدند یروستا یحوال یکوهها

صحنه و اقدامات  یمرکز و بررس نيپس از حضور کارشناسان ا

حل در م یبا توجه به جراحات سطح نیاز مصدوم یكي ه،یاول یدرمان

 یبهشت دیشه مارستانیبا حال نسبتا  مساعد به ب گريو مصدوم ددرمان 

 .کاشان منتقل و تحت درمان قرار گرفتند

 تکنسین های با تالش پسر تولد نوزاد ◄
 النیگ 115 اورژانس

ار مادر بارد یاورژانس تیماه به دنبال گزارش وضع ید 14 كشنبهي

به محل  يک دستگاه آمبوالنس  بالفاصلهدر امام زاده هاشم، 

  .داعزام  شاردار در منطقه سراوان سكونت مادر ب

نوزاد   ساله 2٦مادر باردار  ،یمارستانیب شیپس از انجام اقدامات پ

م اقدامات ادامه پس از انجا درو  آورد ایبه دن تیپسر خود را با موفق

نوزاد با حال عمومی خوب به بیمارستان رسول  ومادر  الزم،

 رشت منتقل شدند. )ص(اکرم

از  مار،یانتقال دو ب ◄

 قشم به بندرعباس رهیجز

 توسط اورژانس دریایی
 جزئیات بیشتر...

خانم نجات جان  ◄

 تکنسین هایساله توسط 44

 شابورین 115اورژانس 
 جزئیات بیشتر...

 براثر غرق شدگی در بابلساله  32 فوت مرد◄

         ،  99ماه  ید 19روز جمعه  8:32 ساعت رئیس اورژانس بابل: 

بابل، غرق شدن  11٥اورژانس  مرکز سپجيبه مرکز د یگزارش یط

 .آباد گزارش شدساله در تاالب مرزون 32مرد 

اورژانس بابل بالفاصله  سپجيدگزارش، نيا افتيپس از در

ه در را به محل حادثه اعزام کرد ک رکالیام گاهيپا یهانیتكنس

  .کردند دایزمان ممكن در محل حادثه حضور پ نيکمتر

چار د قيقا ی، به علت واژگونساله 32حادثه متاسفانه مرد  نيدر ا

از آب  رونیکه توسط مردم حاضر در صحنه به بشد یشدگغرق

 بود. یاتیفاقد عالئم ح وی ، متاسفانه منتقل شد

 جوان را در سرخون 2قاتل خاموش جان  ◄
 گرفت در شهرستان اردل را

 : یاریبخت و چهارمحالاورژانس  سیرئ یدریدکتر محمد ح

کربن در  دیبا منوکس تیمورد مسموم کيماه  ید 19 جمعه روز صبح

 11٥ منطقه سرخون از توابع شهرستان اردل به مرکز ارتباطات اورژانس

دستگاه آمبوالنس اورژانس به محل حادثه  کيگزارش که بالفاصله 

 .اعزام شد

گاز  ساله بر اثر استنشاق 17و  34 یحادثه دو آقا نيافزود: در ا وی

 یبرا یاستفاده از اجاق گاز خوراک پز لیبه دل مونوکسید کربن

 ادند.و متاسفانه جان خود را از دست د ندشد یدچار گاز گرفتگ شيگرما

        یآقانجات جان  ◄

ساله توسط کارشناسان  72

 شابورین 115اورژانس 
 جزئیات بیشتر...

اورژانس امدادرسانی  ◄

آبادان در تصادف  115

 تنگه یدلخراش جاده روستا
 جزئیات بیشتر...

http://news.115.ir/index.php/accidents-news/87-havayi/1525-2021-01-02-11-09-27
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 1399دی ماه 20 2شماره  سال اول          

 سردبیــر
 سید اشکان موسوی 
 تحریریه 
 شروین تبریزی –ابوالفضل ماهرخ  
ستاری، باال تر از بزرگراه حکیم، بلواآدرس  ر : تهران، بزرگراه 

 02149231000: تلفن/  خلیل آبادی ، سازمان اورژانس کشور
 

 اولین نرم افزار اندروید پرسنل فوریت های پزشکی ◄

 اورژانس یآموزش تخصص مطالب -

 آموزش مداوم، : آموزش ضمن خدمت ، یبه سامانه ها عيسر یدسترس ینكهایل -

 ... و یامور رفاه تيسا    

 با آمبوالنس یرانندگ -

 اکشن س و ها شوک یس ید لیاز قب یتخصص زاتیتجهو  میس یاستفاده از ب یراهنما -

 نرم افزار یدر متن و محتوا شرفتهیپ یامكان جستجو- 

 لمیو ف ريتصاو یگالر - 

 

شهرآباد شهرستان  11٥ساختمان اورژانس  یمراسم کلنگ زن

 سالمت ، نيریمشهد  توسط خ یبردسكن دانشگاه علوم پزشك

اشت بهدشبكه  ريشهرستان ، مدآن دادستان  وبا حضور فرماندار 

 یها تيفورمرکز ، سرپرست مرکز بهداشت رئیس ،و درمان

شهر  یشورا رئسش، مشهد یشكدانشگاه علوم پز یپزشك

ر سالمت بخش شهرآباد د نيریخو شهرآباد شهرآباد ، بخشدار 

 برگزار شد.، 99دی ماه  1٦ خيتار

شهرآباد  115ساختمان اورژانس  یمراسم کلنگ زن ◄

 سالمت نیریخشهرستان بردسکن مشهد  توسط 

 سالمت_خیرین#

 

 سالمت_خیرین#

 یو شورا یازطرف شهردار نیمتر زم300 یاهدا◄

 اورژانسجهت احداث ساختمان  نهیشهر شرو

مترمربع جهت احداث  400به مساحت  ینیزم◄

گنبد  یروستا اورژانس یجاده ا گاهیساختمان پا

 .دیاهدا گرد یشهرستان ملکشاه

 سالمت_خیرین#

 

 5 1399 دی ماه 20،   2شماره  اول، سال  خبر نامه سازمان اورژانس کشور،

یادداشت هموطنی از تربت حیدریه جهت تقدیر از ◄

 والنسـس بر روی شیشه آمبـن های اورژانـتکنسی

 هیدریمه والت تربت ح 11٥از همکاران اورژانس  یارسال

 نیجهان بو  محمد پونهآقایان 

 لینک دانلود نرم افزار 

http://ems.mui.ac.ir/sites/ems.mui.ac.ir/files/ems1010.apk

