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 شهر در مجلس  دونیفر ندهینما دارید◄

 سازمان اورژانس کشور سیبا رئ یاسالم یشورا

 یداران یمحمدصالح نیحس ی(، آقا99بهمن ماه 13روز دوشنبه )صبح 

در  اندشتیم نییچادگان و بو دن،یفر شهر،دونیفر فیمردم شر ندهینما

در  با حضور در سازمان اورژانس کشور یاسالم یمجلس شورا

خصوص مسائل و نیازمندی های خدمات فوریت های پزشکی در حوزه 

 ادامه خبر... و گفتگو کرد. دارید وندیبا دکتر کول انتخابیه،

وع موض نیبر ا زین یمانیسل دی. شهمیکن جادیخود ا یفرصت بزرگ برا

 .میراهشان را ادامه ده دیداشتند و ما با دیتاک

درصد نسبت به سال گذشته رشد  9۵کرد: سهم بازار  حیتصر یمیقم

و  میریاتوبوس را از سر بگ دیسال تول 9بعد از  میداشته است. توانست

 یرا عمل قرار داد نیا تیظرف ،یبندکه زودتر از زمان میدهیضمانت م

 .میکرده تا اعتماد مردم را جلب کن

 یات جهادکرونا با اقدام امیا یخودرو افزود: در ابتدا رانیا رعاملیمد

 تیظرف . مامیآمبوالنس که در گمرک مانده بود را وارد کن 63 میتوانست

 .میدار را هم یو نوآور دیتول شیافزا یعنی یخدمات رسان نیباالتر از ا

و  زاتیبه مهندسان و تجه هیبا تک م،یتحر طیشرا نیادامه داد: در ا او

و  هیته یبرا یخودرو مشکل رانیباال در کارمندان و کارگران ا زهیانگ

سازمان اورژانس، وزارت بهداشت  کیلجست یازهاین دیو تول یبانیپشت

 ادامه خبر... .میندار یو خدمات رسان یمراجع امداد ریو درمان و سا

 رازــیس در شـتوسعه خدمات اورژان ◄

 شد؛ شیراز با دکتر کولیوند مطرحدر دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

در محل سازمان اورژانس کشور بهمن ماه  13روز که  دارید نیدر ا

مسائل دانشگاه  نیضمن مطرح نمودن مهمتر یبرگزار شد، دکتر لطف

 یها تیناوگان مرکز فور زیاز جمله توسعه و تجه رازیش یعلوم پزشک

هاى اورژانس  گاهیتعداد پا شیو افزا یانسان روهایرفع کمبود ن ،یپزشک

توسعه  یاورژانس کشور در راستا انپیش بیمارستانى، از زحمات سازم

 ه خبر...ادام و تشکر کرد. ریتقد یپزشک یها تیخدمات فور

 

 

  یها یدــازمنیل و نـمسائ یـبررس ◄

 اوهـس ۱۱5ـس اورژان

، دکتر مصرى رئیس دانشکده علوم پزشکى ساوه 99بهمن ماه 13روز 

 با دکتر کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور درخصوص مسائل

آن شهرستان دیدار و  11۵مرکز اورژانس  یها یازمندیمختلف و ن

ساوه از  11۵مسائل و نیازمندى هاى مرکز اورژانس د و گفتگو کر

 میسیو توسعه ب یجمله ساخت ساختمان ستاد اورژانس، راه انداز

 یو نوساز یو توسعه، بازساز یآموزش یدوره ها یبرگزار تال،یجید

 ادامه خبر... رفت.گمورد بحث و تبادل نظر قرار  یاتیناوگان عمل

 یدر مجلس شورا هیلویکهگ ندهینما دارید ◄

 ورـس کشـسازمان اورژان سیبا رئ یاسالم
 فیمردم شر ندهیمحمد موحد نما دیس نیحجة االسالم والمسلم

با دکتر  یاسالم یچرام و لنده در در مجلس شورا ،یبهمئ ه،یلویکهگ

سازمان اورژانس کشور درخصوص توسعه خدمات  سیرئ وندیکول

 ادامه خبر... و گفتگو کرد. داریاورژانس در آن شهرستان ها، د

 یاسازمان اورژانس کشور در مراسم امض سیرئ وند،یکول نیرحسیدکتر پ

با موضوع  و خودررانیسازمان اورژانس کشور با ا نیقرارداد و تفاهم نامه ب

ه که تفاهم نام نیاتوبوس آمبوالنس و آمبوالنس، اظهار کرد: در ا دیخر

منعقد  زلیخودرو د رانیاراک و شرکت ا یدانشگاه علوم پزشک نیب

انس سازمان اورژ ازیاتوبوس آمبوالنس مورد ن یازهایاز ن یشود بخشیم

 هاازین هیبق میدواریخواهد شد، ام نیتام زلیخودرو د رانیکشور توسط ا

 رانیا یمکارهرا با  اریس یهااسکن و اتاق عمل یت یس ها،مارستانیمثل ب

 .میرفع کن زلیخودرو د

کت آمبوالنس با شر دیتول یتفاهم نامه برا کیجلسه  نیاو گفت: در ا

انجام  نرایبار در ا نیاول یاقدام برا نیکه ا دیخودرو به امضا رس رانیا

 .کندیم ازین یب یخارج یهاو ما را از کشور شودیم

که  میگفت: خوشحال زیخودرو ن رانیا رعاملیمد ،یمیدر ادامه فرشاد مق

 بزرگ ارک نیبار ا نیاول یتحول است، برا امیمبارک فجر که ا امیا نیدر ا

 :صورت پذیرفت دهه مبارک فجر در

س اورژانسازمان و  زلیخودرو د رانیخودرو، ا رانیا یهمکاررا با 

 .میدهیکشور انجام م

 و یداخل دیبر تول یمبن یمقام معظم رهبر شاتیگفت: طبق فرما او

 کی د،یتهد نیکرد تا از ا جادیا یما توجه جد یبرا م،یموضوع تحر

   

بهداشت در طرح  ریوز اریتام االخت ندهینما ◄

 وب شدـمنص ۱4۰۰سال  یوروزـت نـسالم

 یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ریوزدکتر سعید نمکی 

          ندهیرا به عنوان نما وندیکول نیرحسیدکتر پ یدر حکم

 1400سال  یخود در طرح سالمت نوروز اریتام االخت

 ادامه خبر... منصوب کرد.

هالل احمر با  تیجمع یشرکت نساج رعاملیمد انیریام

توسعه  یبا هدف گسترش تعامالت در راستا وندیدکتر کول

 ادامه خبر... د.کردارید ،یسازمان نیب یهمکار

 تیجمع یشرکت نساج رعاملیمد دارید ◄

 سازمان اورژانس کشور سیرئهالل احمر با 

 نساتوبوس آمبوالنس و آمبوال دیتول یخودرو برا رانیتفاهم نامه سازمان اورژانس کشور و ا

بزرگداشت تالشگران عرصه خدمات  نییآ ◄

 ورـس کشـسازمان اورژان ییاورژانس هوا

با  ۵۷بهمن همافران در  عتیهمزمان با سالروز ب، 99 بهمن ماه19روز 

س بزرگداشت تالشگران عرصه خدمات اورژان نییانقالب آ ریرهبر کب

و خلبانان حوزه  رانیسازمان اورژانس کشور با حضور مد ییهوا

  در محل سازمان اورژانس کشور برگزار شد. ییخدمات اورژانس هوا

 شیب ییسال گذشته اورژانس هوا کیدر دکتر کولیوند در این دیدار: 

درصد از مصدومان را  6۵هزار نفر از مصدومان را نجات داده و  34از 

 ادامه خبر... منتقل کرده است. یو مراکز درمان هامارستانیبه ب
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http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1723:2021-02-06-12-14-10&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1723:2021-02-06-12-14-10&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1730:2021-02-07-13-22-41&catid=83&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1730:2021-02-07-13-22-41&catid=83&Itemid=294


 

  

 1399بهمن ماه  21 – 6شماره  -ال اول س -س کشور خبر نامه سازمان اورژان 
 

 

 

2 

 نیریخ یاز سو یجاده ا گاهیپا ۱۰۰احداث  /اریاورژانس  ۳۷۰۰آموزش 

 ؛سازمان اورژانس خبر داد یو اعتباربخش یمهارت ،یمعاون آموزش همگان

سازمان اورژانس  یو اعتباربخش یمهارت ،یآموزش همگان معاون

 11۵ارائه شده به پرسنل اورژانس  یکشور در خصوص آموزش ها

خود را آغاز  یها روین یآموزش تخصص 9۸گفت: از اسفند سال 

 کم بود، اما در یماریب نیآن زمان اطالعات در خصوص ا م؛یکرد

وارد مکه انجام شد  یطالعاتوجود داشت و با م ایکه در دن یهمان حد

 نیا زی. هم اکنون نمیپرسنل اورژانس انجام داد یرا برا یآموزش

 .میآموزش ها ادامه دارد و از فرصت استفاده کرد

شور کدر اورژانس  یبار سامانه آموزش مجاز نیاول یبرا ،یبه گفته و

سال  یاز انتها هزار پرسنل اورژانس توانستند 1۷شد که  یراه انداز

  .امکان برخوردار شوند نیگذشته تا کنون از ا

با  ستاد مقابله یصادر شده از سو یبا اشاره به دستورالعمل ها یو

ت که گذشت از وزار یدر آذر ماه زیآن ن شیرایو نیکرونا که نهم

ده صادر ش یبهداشت منتشر شد، گفت: با استفاده از دستورالعمل ها

را ارائه  قاتیبر تحق یمبتن یوزارت بهداشت، آموزش ها یاز سو

 .میو همچنان هم در حال آموزش هست میکرد

اظهار  زیبه مردم ن یهمگان یآموزش ها هیآقازاده در خصوص ارا

 یبه صورت حضور یامکان آموزش همگان نکهیکرد: با توجه به ا

و  ونیزیکه در تلو ییو گزارش ها زرهایوجود نداشت در قالب ت

        . به عنوان میکار اقدام کرد نیپخش شد نسبت به ا یمجاز یفضا

 ت که در حال اکران اس یها لمیفها و  نمایاقدام بحث س نیمثال آخر

ه ارائ یریتصو یها زریپروتکل ها و دستورالعمل ها را در قالب ت

 .کرد میخواه

رد: داوطلبان اورژانس اظهار ک تیدر ادامه در خصوص فعال آقازاده

 یفرد که اگر میبار فراهم کرد نیاول یامکان را برا نیدر کل کشور ا

 نیا کند یبخواهد با اورژانس کشور به صورت داوطلبانه همکار

 .میامکان را داشته باشد تا از خدمت آن استفاده کن

 نیدر مورد ا پژمان آقازاده دیدکتر س

 یماریخبر اظهار کرد: از سال گذشته که ب

 دایپ وعیبه کشور وارد شد و ش 19دیکوو

محور  نیدرچند یاریکرد اقدامات بس

انجام شد و در وهله اول آموزش پرسنل 

و در قدم دوم آموزش  11۵اورژانس 

 به شهروندان دنبال شد. یهمگان

 

معاون آموزش سازمان اورژانس کشور 

را  یطرح ساز و کار نیا یافزود: از ابتدا

قصد داشت  یکه اگر فرد میفراهم کرد

 داشته باشد امکان تیفعال 11۵با اورژانس 

 نیآن را داشته باشد، روند کار به ا

 اورژانس تیصورت است که در سا

 فرم داوطلبانو سراسر اورژانس ها  کشور

ازمان س یکنند و پس از آن از سو یموجود است و افراد فرم هارا پر م

س شود، سپس با افراد داوطلب تما یم یفرم ها بررس نیاورژانس ا

س شود که پ یافراد برگزار م نیا یبرا یمجاز یگرفته و آموزش ها

داوطلب  ایاورژانس  اریاز گذراندن دوره ها به آن ها مدرک هم

ون شروع طرح داوطلبان تا کن یاز ابتداو  شود یارائه م نساورژا

 ومختلف اورژانس ثبت نام کردند  یر سامانه هانفر د ۸۵00حدود 

  .نفر تحت آموزش قرار گرفتند 3۷00حدود 

ت اس یهمگان یآموزش ها در حد آموزش ها نیاظهار کرد: ا آقازاده

و موارد  تیموقع نیچطور در ا دیو همه الزم است بدانند که با

رک و افراد با تمام مدا ستین یمختص رشته خاص نیبرخورد کنند. ا

 تیو بدون محدود التیبدون تحص یحت ایاز همه رشته ها  یلیتحص

که  یبه افراد میتوان یم عتایاما طب ند،توانند شرکت کن یهم م یسن

 .میارائه کن یشتریب یدارند درس ها یمرتبط درمان التیتحص

اورژانس هم  نیریخ یکه از سو یدر خصوص اقدامات آقازاده

 نیریخ یداد و گفت: خوشبختانه در سال جار حیصورت گرفته توض

بود به عنوان  را انجام دادند که فراتر از انتظار ما یاساس اریاقدامات بس

 نکهیتوان اشاره کرد تا ا یماسک، دستکش و.. م ینمونه از اهدا

 نیا یدر سراسر کشور از سو یجاده ا گاهیپا 100پروژه احداث 

 نیریاست که به دست خ یبزرگ اریپروژه بس نیخورد.ا دیکل انزیعز

انجام  یوزارت بهداشت و وزارت مسکن و شهرساز یبا همکار زیعز

حال  در حال انجام است. در یجاده ا گاهیپا 100 جادیخواهد شد و ا

 گاهیاپ 66۵تعداد هزار و  نیدارد که از ا گاهیپا 3000حاضر اورژانس 

  .است یآن جاده ا

در کل کشور انجام شده که در کل کشور  یادامه داد:  ساز و کار یو

را در جهت  نیریو خ یمردم یاورژانس آن منطقه و استان کمک ها

 ادامه خبر... .کند یم تیرفع مشکالت هدا

 به مناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن؛

با حضور در اداره ارتباطات  انیدکتر صابر ◄

 کرد ری( از پرستاران تقدسپچیاورژانس تهران )د

             مرکز اورژانس تهران، صبح روز چهارشنبه یبه گزارش روابط عموم

مرکز اورژانس تهران به  سیرئ انیصابر مانیدکتر پ، 1399بهمن ماه  1۵

مقام زن  داشتیاممناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا )س(، روز مادر و گر

 ی( از پرستاران با اهداسپچیبا حضور در اداره ارتباطات اورژانس تهران )د

 ادامه خبر... .دکر ریشاخه گل تقد

 ۱۱5اورژانس  یلومتریک 2۷۰۰ اتیعمل ◄

 ادرـم کیان ـات جـنج یبرا

 رئیس مرکز اورژانس تهران خبر داد؛

هران مرکز اورژانس ت سییمرکز اورژانس تهران، ر یبه گزارش روابط عموم

 یزیونرخدچار  مانیکه پس از زا یانتقال مادر یبرا ژهیو یاتیاز انجام عمل

 .شده بود خبر داد یرحم

انتقال  یبرا یاتیباره اظهار کرد: روز  دوشنبه عمل نیدر ا انیصابر مانیپ دکتر

ورژانس اتوسط  زدیو بلوچستان به  ستانیاستان س کشهریاز ن یخانم یاورژانس

 .تهران صورت گرفت

 کشهرین بهمن22 مارستانیساله روز دوشنبه در ب 3۷خانم  نیادامه داد: ا یو

دچار  کرده بود که متاسفانه پس از آن مانیو بلوچستان زا ستانیاستان س

 خانم نیا طیبه شرا یدگیرس یشده بود؛ در راستا یرحم دیشد یزیخونر

 حمر انیشر سمیالزم انجام شد و پس از آنکه آنور شاتیو آزما یبررس

ن به اورژانس تهران جهت ادامه درما یداده شد قرار شد تا از سو صیتشخ

  منتقل شود. زدی یصدوق دیشه مارستانیب

 انیالزم م یهایخانم گفت: هماهنگ نینامساعد ا طیبا اشاره به شرا انیصابر

عت و ... صورت گرفت و سا زدی یصدوق دیشه مارستانیاورژانس تهران، ب

اورژانس با پزشک متخصص و پرستار اورژانس  یمایهواپ قهیدق 11:30

به  ستانوچو بل ستانیاستان س رانشهریتهران از مبدا تهران به سمت فرودگاه ا

 مارستانیاز ب بالگرد اورژانش لهیبه وس ماریب زیپرواز درآمد. به طور همزمان ن

 منتقل شد. رانشهریبه فرودگاه ا کشهریو دوم بهمن ن ستیب

 رانشهریاورژانس در فرودگاه ا یماینشستن هواپ نیزم افزود: پس از به یو

پرواز اقدامات  نیگرفته شد و ح لیو بلوچستان تحو ستانیاز اورژانس س ماریب

 ادامه خبر... او صورت گرفت. یبرا زیالزم ن یدرمان

و برنامه نظارت بر عملکرد  یاعتبار بخش ◄

 یوـمرکز اورژانس استان خراسان رض

 شیمراکز اورژانس پ یابیحاصل از نظارت و ارز جیجلسه نتا

در  99ماه  بهمن 14در روز سه شنبه  یاستان خراسان رضو یمارستانیب

 .دمشهد برگزار ش یدانشگاه علوم پزشک دیمحل سالن جلسات برج سپ

 میجلسه با حضور ت نیمشهد ا اورژانس یبه گزارش روابط عموم

 یمارستانیب شیاورژانس پ یسازمان اورژانس کشور و روسا ابیارز

 

جام   و تربت هیدریتربت ح ،سبزوار ،شابورین  یعلوم پزشک یدانشکده ها

 شیپاز مراکز اورژانس  یابیحاصل از ارز جیبا هدف ارائه گزارش نتا

عاون م یعیجلسه  دکتر بد نیا یابتدا در.شداستان برگزار  یمارستانیب

 تیدر خصوص  اهم یمهم یمشهد نکات یدرمان دانشگاه علوم پزشک

 شیو افزا یمارستانیب شیو نظارت بر عملکرد اورژانس پ یابیارزش

رژانس او ژهیو اعتبار و رویو جذب ن گاههایخدمات با کمک به  توسعه پا

علوم  دانشگاه نیو مسئول دکر دیکبه عنوان خط مقدم درمان  در کشور تا

 یانمارستیب شیو همراه پرسنل پرتالش اورژانس پ اری شهیرا هم یپزشک

 ست.دانشگاه دان

 یو اعتبار بخش تیفیاداره بهبود ک سیرئ یدکتر کمالدر ادامه جلسه، 

و نظارت بر مراکز  یسازمان اورژانس کشور اهداف شروع اعتبار بخش

استاندارد در کشور را  یها ستیبا چک ل یمارستانیب شیاورژانس پ

ها به دنبال  نظارت و  یابیارز نیا جیپس از نتا گفت:و  شریح کردت

 ادامه خبر... خواهند شد. یرتبه بند مراکز شده،انجام  یها  یبررس

 

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1703:2021-02-03-11-23-38&catid=83&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1703:2021-02-03-11-23-38&catid=83&Itemid=294
https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1695:2021-02-02-09-25-09&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1695:2021-02-02-09-25-09&catid=80&Itemid=296
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  زیاورژانس تبر سپچدی پرستار مصاحبه با ◄

 شد یکودک سردرود یناج یتلفن با مشاوره که

 

رر مک یو تماس ها یدر اوج شلوغ، 10:22ساعت آذرماه،  20روز پنجشنبه 

رکز تمام از همه باعث واکنش بنده و تم شتریکه ب یتماس 11۵با  یدر پ یو پ

 یبود که از شدت درد و ناراحت یشد تماس مادر ییراهنما یقوا برا

 یداکه قابل فهم بود ص ییبت کردن نبود و تنها صداحاضطراب قادر به ص

 .شد یم دهیشن کمکو  ادیداد فر

 یدفظ خونسرحا و اضطراب پشت تلفن توانستم با ه یقرار یب همه رغمیعل

اول  هیانث نیکه در چند رمیشرح حال بگ قرار یآرامش به مادر ب نیا یو القا

 ساله شدم کیکودک  یغذا به گلو ونیراسیمتوجه آسپ ،تماس و شرح حال

 .ودب هشد انوزهیو سرفه نبود و به گفته مادر کودک س هیکه قادر به گر

 نیرت یکد را در اورژانس نیکتریو نزد دمیکار آدرس منزل را پرس نیاول

ر بر طبق ه دیآمبوالنس من با دنیتا رس یحالت ممکن اعزام کردم ، ول

 مادر ،کرد یم جادیا یو قانون یشرع فهیآنچه تا امروز آموخته بودم و وظ

     ییافتاده بود را راهنما شیرمق جلو یو مضطرب که فرزندش ب قرار یب

 .نداشت یها رنگ هیطال درمقابل ثان گریعبارت دبه  ،کردم یم

ادم دخاطر  نانیرسا و پر از آرامش اطم ییساله با صدا کیمادر کودک  به

خواهم کرد  ییآمبوالنس راهنما دنیرس آمبوالنس اعزام شده و من تا

 .برگردد و تماس قطع نخواهد شد یتاکودک به زندگ

 کیپشت تلفن به مادر گفتم کودک  یها یقراریلرزان و ب یصدا رغمیعل

 هیچپ را تک یشکم بخوابانند و زانو یساعد دست چپ به رو یساله را رو

ش گردن نوزاد را حفظ کند و سر ،به ساعد و با دست چپگاه قرار دهد 

ا کف بضربه بزند  ۵دارد و از وسط دو کتف  نگه نییبه پا لیمتما یرا کم

 .استت رسد

فت کند؟ نفس بکشد؟ مادر گ هیکه توانست گر دمیپرس هیعرض چند ثان در

کودک را  بود که گفتم نیچن شانیمن به ا ییراهنما بار نی، و اتواند ینه نم

 ساعد چپ قرار دهد و با دو یبار به پشت رو نیدر همان حالت قبل ا

 یسانت ۵ یال 4که  یطور نهیوسط قفسه س یصورت متواله بار ب ۵انگشت 

 .فشرده شود فشار دهد نییبه پا ترم

او  از هدف ما در کمک به نانیو اطم یفظ خونسردحما با  قرار یب مادر

شد  بلند کبارهیکودک  هیگر یرا انجام داد و صدا مکه گفت ییهمه کارها

فس کرد و ن هیزد که کودک گر یم ادیفر یاز خوشحال نباریکه ا یو مادر

ودک ک یو به لطف اله شد یم دهیبود که شن یادیفر نیباتریز نیو ا دیکش

 .کرد دایهمکاران نجات پ دنیما تا زمان رس ساله کی

دند مواجه ش افتهیو نجات  هیبا کودک در حال گر دنیبعد از رس همکاران

 .دندانتقال دا یبه مرکز درمان شتریب یسربر یو برا

 دارم ساله کینجات جان کودک ی در شاکر هستم که سهم را خداوند

جات واقع شده و باعث ن دیکوچک بوده باشد مف ییاگر در حد راهنما یحت

 شده است. اشدوباره  یو زندگ زیکودک عز نیجان ا

 تبریز 11۵پرستار دیسپچ اورژانس  –خانم رویا احمدزاده 

 هستند ییباال اریبس هیروح ، دارایکار یدر کنار سخت یپزشک یهاتیفورزنانِ شاغل در 

دو عالم  یسالروز والدت بانو دنیفرارس 

 شد که با یفاطمه زهرا )س( و روز زن بهانه ا

از زنان فعال در عرصه اورژانس  یکی

 انرزنیاز تمام ش یندگیبه نما یمارستانیبشیپ

بانوان در  گاهیعرصه درخصوص جا نیا

 یها و رسالت ها یسخت ،یپزشک یهاتیفور

 .میآنان گفتگو کن

 یم یریعاقبت به خ یدعا مانیکند و برا

خاطرات  نیلحظات بهتر نیکند؛ در تمام ا

 هنکیا انیبا ب یو خورد. یما رقم م یبرا یشغل

 یرده شغل کیبه طور قطع حذف خانم ها از 

نخواهد داشت، گفت:  یرا در پ ییایمزا چیه

 یم حیاز اوقات امدادخواهانِ خانم ترج یلیخ

  انیخانم در م کیدهند مشکل خود را با 
اله س 4فرزند دختر  کی یساله و متاهل است؛ و 3۷ یفاطمه صحافخانم 

ال س ۸بانو  نیکرده است؛ ا لیتحص یپرستار یدارد و در رشته کارشناس

مان سال از آن را در اتاق فر 4عرصه را دارد که  نیسابقه کار در ا

 بوده است. 11۵اورژانس 

نم گفت: پرسنل خا 11۵در خصوص نوع اشتغال زنان در اورژانس  یو

ستند؛ در اتاق فرمان مشغول به خدمت ه یپزشک یهاتیشاغل در فور

 اژیتر فهیو وظ میما در خط مقدم تماس امدادخواه با اورژانس هست یعنی

ام آمبوالنس، عدم لزوم اعز ایلزوم  مار،ینبودن ب ایبودن  یورژانسا یعنی

 یو آموزش ها یواحد امداد دنیرس نیالزم در ح یها آموزشارائه 

 .الزم در جهت رفع مشکل امدادخواه بر عهده ماست

 یمارستانیبشیپرسنل اورژانس پ یکرد: ساعت کار حیتصر یصحاف

د فرزن یدارا یاست که خانم ها یساعت به صورت موظف 190ماهانه 

 یمخصوص کودک استفاده م یساعت مرخص 30سال از حدود  6 ریز

همزمان  در جهت رشد خانواده یقدم میکنند که به نظر بنده اگر بخواه

تا  ابدی شیافزا دیساعت با نیا م،یبردار هبا حضور خانم ها در جامع

 یاجتماع یهاتیها بتوانند همزمان با حضور خود در عرصه فعالخانم

 .را هم با فرزند خردسال خود بگذرانند یشتریزمان ب

کار ما  خاطرنشان کرد: اگرچه یپزشک یهاتیشاغل در فور یبانو نیا

 که شاغل بودن و به خصوص یما زمان یدارد ول یادیز یها یسخت

ا رتمام مشکالت آن  م،یرا انتخاب کرد یو سخت پرستار ریشغل خط

به هر  اما میکن تیحوزه فعال نیکه دوشادوش مردان در ا میرفتیهم پذ

 و التیتعط ایشب  یکار یها فتیحضور در ش لیباز ق یحال مشکالت

ارد وجود د میدر محل کار خود بگذران میکه مجبور هست یادیزمان ز

انواده خ یزیو برنامه ر یمشکالت را با همکار نیا میکه تالش کرده ا

 .میبرطرف کن یتا حدود

کشور  یغلش یها گاهیبانوان با حضور خود در تمام جا نکهیا انیبا ب یو

د، اظهار کرد: کارها را دارن نیترانجام سخت ییثابت کرده اند که توانا

 نیر در اکا یباال تیبا توجه به حساس زیبانوان شاغل در اتاق فرمان ن

و  االب اریبس هیدر لحظه و روح یریگ میتصم ییبه توانا ازیحوزه و ن

 .مده اندبرآ ریکار خط نیاز عهده ا یکردن با امدادخواه به خوب یهمدل

ما مواجه است ا یادیز یها یادامه داد: اگرچه کار ما با سخت صحافی

 ما از پشت تلفن، مشکل ییراهنما کیهم وجود دارد که با  یلحظات

 تواندیم ونیراسیمثال کودکِ دچار آسپ یشود برا یامدادخواه حل م

 یهاشده بود با آموزش یتنفس یقلب ستیکه دچار ا یفرد اینفس بکشد 

 اید گرد ینفس او برم ای دهدیاز پشت تلفن واکنش نشان م یماساژ قلب

  یکر مو از ما تش ردیگ یبا ما تماس م یهست که امدادخواه ییهازمان

کودکان خانم ها در خصوص مشکالت  اتیهم تجرب یبگذارند و گاه

 تیاز مشکالت باشد لذا فعال یاریبس یبرا یخوب یتواند راهگشا یم

خواهان زن ارائه خدمات بهتر به امداد یبرا یپزشک یهاتیبانوان در فور

در خصوص انتظارات  یفاطمه صحاف سودمند است. اریو کودک بس

 یهاتیکرد: پرسنل فور حیخود و همکارانش از مردم و مسئوالن تصر

نازل در م نهیمردم به صورت قرنط شتریکرونا که ب وعیدر زمان ش یپزشک

بر برا نیآنها چند تیخود بودند، در محل کارشان حاضر شدند و مسئول

مت کنند به هموطنان خود خد دتا بتوانن دندیخطر را به جان خر نیشد و ا

خود  یاورژانس ریشکالت غکه سواالت و م میلذا از شهروندان انتظار دار

پشت  یتماس اورژانس کیناکرده  یمطرح نکنند تا خدا 11۵را با 

 نیا میکه از مردم دار یگریافزود: درخواست د یو.خطوط معطل نماند

راد ما خوب گوش دهند و به ما اعتماد کنند؛ اف یاست که به صحبت ها

 متخصص هستند یو تجرب یاز لحاظ علم یپزشک یهاتیشاغل در فور

وقات از ا یاریما گوش دهد بس یلذا اگر امدادخواه با دقت به صحبت ها

به  ازیو اگر ن میمشکل آنها را حل کن نسبدون اعزام آمبوال میتوان یم

 به همراهِ  ییالزم است آموزش ها یهم باشد گاه یاعزام واحد امداد

ا انجام رآنها  آمبوالنس به محل حادثه دنیداده شود که تا زمان رس ماریب

 یها بیآس شتریبه منظور کاهش هرچه ب میخواه یدهد پس از مردم م

گوش دهند  کارشناسان ما یهاصحبت بهبا دقت  شانزانیبه عز یاحتمال

کرد:  دیتاک یپزشک یهاتیشاغل در فور یبانو نیا.و آنها را اجرا کنند

ت و شغل و درک مشکال نیارزش نهادن به ا زیانتظار ما از مسئوالن ن

 یلآن و دفاع از حقوق از دست رفته پرسنل چه از لحاظ ما یها یسخت

ارم دخانم انتظار  کیبنده به عنوان  نیاست؛ همچن یو چه شأن اجتماع

حقوق برابر با  کنمیم تیکار فعال نیان در ایهمانطور که دوشادوش آقا

مه برسد که ه یزرو دوارمیگفت: ام انیدر پا یو.آنها هم داشته باشم

د را در شغل خود داشته باشن یبهتر طیشرا یپزشک یها تیپرسنل فور

 .خدمت را به هموطنان خود ارائه دهند نیتا بتوانند بهتر

ل کارشناسِ موظف، مشغو 44اصفهان  11۵است، در اتاق فرمان  یگفتن

 یاد خانم هاتعد نینفر خانم هستند؛ همچن 11تعداد  نیکه از ا اندتیفعال

 یادار اصفهان به عنوان پرسنل یمارستانیبشیشاغل در ستاد اورژانس پ

 ید انیگزارش، از اسفند سال گذشته تا پا نای براساس.باشدینفر م 6

( یاتیلعم ونی)اتوماس 11۵ماه امسال تعداد تماس روزانه با اتاق فرمان 

شهرستان اصفهان، فالورجان، لنجان،  10استان اصفهان شامل 

ر به نجف آباد، مبارکه، شهرضا، دهاقان، چادگان و برخوا ر،شهینیخم

شابه مبا مدت  سهیتماس بود که در مقا ۵00و  رهزا 2حدود  نیانگیطور م

 داشته است. شیدرصد افزا 1۷سال قبل 



 

 

 

 

 

 

  

 همدان ۳ یشهر گاهیپا دیافتتاح محل جد ◄

 گاهیپا نیاهلل دهه فجر و با حضور استاندار قم، دوم امیهمزمان با ا

 .دیرس یبخش کهک قم به بهره بردار 11۵اورژانس 

خصوص گفت:  نیقم در ا 11۵اورژانس  سیرئ یدیدکتر محمد شه

 یداردستگرد از توابع بخش کهک به بهره بر یدر روستا گاهیپا نیا

 .را انجام خواهد داد یگسترده ا یکه خدمات رسان دیرس

 یانیاپ امیدر ا ،یقم انیافزود: با توجه به حضور گسترده همشهر یو

در  گاهیپا نیبه خدمات اورژانس، احداث ا ازیمنطقه و ن نیهفته در ا

به سرعت به مردم بخش  میبود که صورت گرفت تا بتوان تیاولو

 .میکن یکهک و مسافران خدمات رسان

           : با توجه به وسعت بخش کهک، اضافه کرد رئیس اورژانس قم

بخش است که در خدمت  نیدر ا 11۵اورژانس  گاهیپا نیدوم نیا

 .ردیگ یم مردم قرار 

مردم  ندهیبا حضور نماشهرستان همدان  3 یشهر گاهیپا دیمحل جد

 سییفرماندار همدان، ر ،یاسالم یدر مجلس شورا نیهمدان و فامن

اه و حوادث دانشگ تیریو مد یمارستانیبشیاورژانس پ سییدانشگاه، ر

 از مسئوالن دانشگاه و شهرستان همدان در طبقه همکف مرکز یجمع

 افتتاح شد. یهرجامع سالمت ش

 تیریو مد یمارستانیبشیاورژانس پ سییر یمعصوم بیدکتر حب

 ندهیمراسم اظهار کرد: در سال آ نیا هیدر حاشهمدان حوادث دانشگاه 

در شهر  یاورژانس موتور گاهیو دو پا 13، 12، 11 یشهر یگاههایپا

 ادامه خبر... .شودیم یهمدان راه انداز

ساعت  ۱6پس از  ینورد اصفهان رینجات جان کو
  جن گیر یرهایجستجو در کو

بهمن  19 کشنبهی عصر ؛کشور ییاورژانس هوا یاداره  سیدکتر سرور رئ

مصر  ریکو یدرمنطقه  ینوردان اصفهان ریکو ی، خبر رخداد حادثه برا99

بودن  کنزدی به توجه بااورژانس اصفهان گزارش شد.  امیبه مرکز پ

جندق در  یمارستانیب شیاورژانس پ گاهیدرخواست کمک به پا تیموقع

 نیمرکز به محل حادثه اعزام و در آخر نیا یاستان اصفهان ، کد امداد

بودن امداد و نجات  یمستقر شد. با توجه به تخصص ینیزم یدسترس ینقطه 

امداد و نجات هالل احمر اصفهان انجام و پس از  میت اب یهماهنگ ریدر کو

صبح  6جن ، ساعت  گیر یمنطقه  ریساعت جستجو در کو 16 کینزد

 ادامه خبر... .دیرس جهیبهمن ماه ، جستجو به نت 20دوشنبه 

 1399بهمن ماه  21 – 6شماره  -ال اول س -س کشور خبر نامه سازمان اورژان 
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پایـگاه  5افتتـاح  ◄

اورژانـس در یکسال 

 گذشته در مشهـد 

هزار  94۵تعداد  99ماهه سال  10در  دکتر یزدانی رئیس اورژانس مشهد: 

شد ردرصد  12.۵ال قبل که نسبت به مدت مشابه س میتماس داشت 93۸و 

منجر  9۷۵هزار و  224برقرار شده  یهامجموع تماساز که  داشته است

 داشتیم. مورد مزاحم ۵3۵هزار  4۵و  شده تیبه مأمور

در مشهد  11۵اورژانس  دیجد گاهیپا ۵سال گذشته  کیدر  افزود: یو

مشهد به  یحوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشک یهاو شهرستان

 ادامه خبر... است. دهیرس یبرداربهره

اورژانس  یامدادرسان

 نیبه مصدوم یسار

 انفجار گاز

 جزئیات بیشتر...

تشریح آخریـن  ◄

 اقدامـات و خدمـات 

 آبادان ۱۱5اورژانس 

مرکز در جهت  نیادر یکسال گذشته : منصور در نشست خبری دکتر

 گاهیپا یاندازو راه لی، تکم یمارستانیب شیتوسعه خدمات اورژانس پ

جفال،  یروستا یاجاده گاهیپا یاندازو راه لیشادگان، تکم یشهر

 یدرمان یهامراقبت شیمرکز پا یکیزیف یکامل فضا یبهساز

MCMCبحران  اتیعمل تیمرکز هدا یکیزیف یفضا لی، تکمEOC 

آمبوالنس  2 افتی، و در اریآسا یاتیعمل ونیاتوماس یو راه انداز لی، تکم

 ادامه خبر... محوره را محقق کرده است. 2دار و کمک

 مشهد؛ 11۵رئیس اورژانس 

 در دهه مبارک فجر صورت پذیرفت؛

 ؛ دکتر منصور در نشست خبری

غاز همزمان با آ یبهمن ماه جار 12 کشنبهیروز رئیس اورژانس اصفهان: 

ندق از ج یسه راه 11۵اورژانس  گاهیپا دیاهلل دهه فجر، ساختمان جد امیا

 .دیرس یافتتاح و به بهره بردار ابانکیتوابع شهرستان خوروب

                هیریاز خ یلیاهلل اسماع یبه نام ول یریسال گذشته خَخوشبختانه 

عالم ا گاهیپا نیاحداث ساختمان ا یاصفهان برا )ع(الرضا یابن موس یعل

اث زده شد؛ احد نیکرد و کلنگ احداث آن در همان زمان بر زم یآمادگ

 یاهتومان از محل کمک  ونیلیم ۵00بالغ بر  یبارساختمان با اعت نیا

ه علوم و به دانشگا دیرس انیالرضا )ع( به پا یابن موس یحضرت عل هیریخ

 نهیزهبا  زین گاهیپا نیا یو رفاه یستیز زاتیتجه.داده شد لیتحو یپزشک

باقر  مرحوم حاج محمد هیریتومان از محل امور خ ونیلیم ۵0بالغ بر  یا

 داده شد. لیتحو گاهیو به پا یداریجندق ( خر نی)پمپ بنز یواحد

اورژانس  تکنسین های 

 نجات بخش  شابورین

 شدند یزندگ

 جزئیات بیشتر...

امدادرسانی تکنسین های 

اورژانس ایالم در حادثه 

 پرایددستگاه  2برخورد 

 جزئیات بیشتر...

 اورژانس بم  یامدادرسان

  یواژگون نیبه مصدوم

 زاهدان خودرو در 

 جزئیات بیشتر...

 اورژانس بخش کهک  گاهیپا نیدوم ◄
 دیرس یبه بهره برداردر قـم 

 در دهه مبارک فجر؛

 صورت گرفت؛ فجر روز از دهه نیدر هشتم

 اورژانس  گاهیپا دیساختمان جد ◄

 بحران زرند  اتیعمل تیهدامرکز  و 

 در استان کرمان افتتاح شد

و  تیریسرپرست معاونت توسعه مد یواعظ دهیبا حضور دکتر حم

اختمان بهمن ماه، س 19 کشنبهیهمراه  اتیکرمان و ه یمنابع استاندار

ان بحر اتیعمل تیو مرکز هدا نایابن س یاورژانس شهر گاهیپا دیجد

           و  یاورژانس شهر گاهیپا 6در شهرستان زرند  .زرند افتتاح شد

ورد م ۸00بطور متوسط با  انهیهستند و ماه تیدر حال فعال یجاده ا

 .دهند یارائه م یبه هموطنان گرام یپزشک تیخدمات فور تیمأمور

  گاهیپا دیافتتاح ساختمان جد ◄

 جندق همزمان  یسه راه ۱۱5اورژانس 

 اهلل دهه فجر امیا با آغاز

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1740:2021-02-09-06-13-30&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1740:2021-02-09-06-13-30&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1739:16&catid=87&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1739:16&catid=87&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1690:5-115&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1690:5-115&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1724:2021-02-07-04-48-23&catid=64&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1733:2021-02-08-07-26-57&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1733:2021-02-08-07-26-57&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1719:2021-02-06-08-12-50&catid=88&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1711:2021-02-05-18-27-02&catid=65&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1721:2021-02-06-10-20-40&catid=65&Itemid=144


ر ددکتر کره بندی رئیس اورژانس اهواز در مورد این خبر گفت: 

 کلنگ نییآهمزمان با دهه مبارک فجر،  99بهمن ماه  14 خیتار

ی به با همت خیرین و در زمین یمنطقه شاه آباد شهرستان الل یزن

 .برگزار شد متر ۷9مساحت 
 

ز اقم، دکتر قدیر  یستاد کرونا دانشگاه علوم پزشک هیدر حاش

 قم تقدیر کرد. 11۵عملکرد مسئول روابط عمومى  اورژانس 

 کیاورژانس هوایى یاسوج در هنگام نجات جان  یروهایاز ن یکی

 .زد ریاقدام قابل تقد کیمادر باردار دست به 

 در حال انتشار است که یمجاز یدر فضا یپیاست که کل یچند روز

را  اسوجیاورژانس هوایى  یروهایاز ن یکیاقدام جالب  پیکل نیدر ا

 .است دهیکش ریبه تصو

ت نجا یمنتشر شده بالگرد اورژانس هوایى یاسوج برا پیکل نیدر ا

مادر  محروم اعزام شده که یاز روستاها یکیمادر باردار به  کیجان 

 .منتقل کند مارستانیباردار را به ب

الگرد ب یروهایاز ن یکیتواند بر بالگرد سوار شود که  یخانم نم نیا

ا گذاشتن مادر باردار ب نی، کنار بالگرد زانو میزند که ا11۵اورژانس 

 .فرد بتواند وارد بالگرد شود نیخود بر کمر ا یپا

هفت سال  یروزها قتیدر حق 11۵اورژانس  یرویاقدام جالب ن نای

ران عبور همسنگ یکه برا ییکند، رزمنده ها یم یدفاع مقدس را تداع

 رد شوند. هیتا بق دندیکش یخاردار دراز م یاه میس یخود رو

 یها تیو تشکر از کادر فور ریاز شهروندان اهواز به پاس تقد یکی

 تکنسین های عیعلت حضور به موقع و اقدامات سره آن شهر ب یپزشک

 .از تالشدتکنسین ها تقدیر کرد، با ارسال نامه 11۵اورژانس 

 

 

 

 1399ماه  بهمن 21 6شماره  سال اول          

 سردبیــر
 سید اشکان موسوی 
 تحریریه 
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 زیتبر یخصوص یها کارکنان آمبوالنس یتوانمند ساز ◄

 در بابل یپاحمدچاله یاورژانس جاده ا گاهیافتتاح پا ◄

 بل:با 115اورژانس  سیرئ یدکتر ابوالقاسم لعل

 یمارستانیب شیاورژانس پ یاجاده گاهیبه مناسبت دهه مبارک فجر پا 

 سیل، رئشهرستان باب ژهیبا حضور معاون استاندار و فرماندار و یپاحمدچاله

س شهرستان بابل در مجل فیمردم شر ندهیبابل، نما یدانشگاه علوم پزشک

 نیاز مسوول یبخشدار و امام جمعه مردم الله آباد و جمع ،یاسالم یشورا

 .افتتاح شد یو محل یشهرستان

 یردم بخشمهزار نفر از  30حدود  یپوشش امداد رسان یبرا یپاحمدچاله گاهیپا

 یامداد و به عنوان  یصالح دیبابل و بلوار شه یجنوب یاز الله آباد، کمربند

مات شهر بابل خد یاز مناطق شهر یآمل به بابل و بخش دیبه جاده جد یکمک

 .خواهد کرد یرسان

 یه ) آقامنطق نیریتوسط خ الیر اردیلیحدود پانزده م یبا بودجه ا گاهیپا نای

عنوان  به رضازاده میکر یو آقا نیاهداکننده زم ریبه عنوان خ آقانژاد لیخل

 نیت تامو جه الیر اردیلیحدود پنجاه م یسازنده بنا( ساخته شد و با بودجه ا

بل با یتوسط دانشگاه علوم پزشک یامدادرسان زاتیو تجه رویآمبوالنس و ن

 .اعتبار شد نیتام

 یزتوانمند سا دوره ،یشرق جانیاورژانس استان آذربا یبه گزارش روابط عموم

 برگزار شد.  99بهمن  ۸در  زیتبر یخصوص یکارکنان آمبوالنس ها

ها  یفگو خ هیپا اینامه ها، اح نییمقررات و آ یدوره آموزش نیا درگفتنی است؛ 

مل حو  یاتیح میعال مار،یب یابیارز و یتدافع یرانندگ ،یو عمل یبصورت تئور

 ه،دور انیپا درو همچنین  ارائه نیحاضر یتوسط واحد آموزش مرکز برا ماریب

 از شرکت کنندگان بعمل آمد. یآزمون توانمند
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 جهت مشاهده اخبار بیشتر کلیک کنید
 

  ۱۱5اورژانس  گاهیپا یزن گکلن نییآ ◄

 در خوزستان با همت خیرین سالمت

 تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکى قم  ◄

  ۱۱5از عملکرد روابط عمومى اورژانس 

 از  یکی ریاقدام قابل تقد ◄

 اسوجیاورژانس هوایى  تکنسین های

 یداود دکاظمیس یقاآصعود زمستانه  ◄

 رمیشهرستان سم ۱۱5پرسنل اورژانس 

نِوِل  یمتر 4۱۳۰استان اصفهان به قله 

 رشته کوه دنا

 تالش از  یشهروند اهواز یقدردان ◄

  ۱۱5تکنسین های اورژانس 
به  یدوره مسابقه کتابخوان نیاول یبرگزار ◄

مناسبت دهه فجر در مرکز اورژانس  

 یاریچهارمحال و بخت

با موضوع  یدوره مسابقه کتابخوان نیدهه فجر اول امیمناسبت ا به

بهمن  20 خیدر تار  نیرا به صورت آنال هیاول یکمک ها یمبان

 ادامه خبر... کرد.برگزار  99ماه 

 اورژانس  ارانیهم تیدوره ترب نیسوم یبرگزار ◄

 یاریدر مرکز اورژانس استان چهارمحال و بخت

وره د نیسوم یبا اشاره به برگزار یاریچهارمحال و بخت مرکز اورژانس سیرئ

ه سه مرحل یاورژانس در استان گفت:تا کنون ط اریو هم اریطرح اورژانس 

 .طرح شرکت کردند نینفر در ا210

نفر خانم  103نفر آقا و 10۷نفر تعداد  210 نیافزود:از ا یدریمحمد ح دکتر

مدارک  یو مابق یپزشک رایو پ یمدرک پزشک ینفر از آنها دارا 2۵است که 

 ادامه خبر... .دارند یپزشک رایو پ یمرتبط با حوزه پزشک ریغ یلیتحص
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