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ل و نيازمندى هاى ئمسابررسي ◄

 مشهد 115 اورژانس
، مسائل و نیازمندى هاى اورژانس 1399بهمن ماه  27روز 

پیش بیمارستانى دانشگاه علوم پزشكى مشهد با حضور 

سازمان اورژانس کشور و  سیرئ وندیکول نیرحسیدکتر پ

 .مرکز اورژانس مشهد بررسى شد سیرئ یزدانیدکتر 

هاى  گاهیتعداد پا شیو افزا یانسان یروهایرفع کمبود ن

اورژانس پیش بیمارستانى دانشگاه علوم پزشكى مشهد 

 ادامه خبر... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 يدانشگاه علوم پزشک سيرئ دارید◄

 ونديبا دکتر کول المیا
 انیمی، دکتر محمد کر1399بهمن ماه  27روز دوشنبه 

 نیحس ریبا دکتر پ المیا یدانشگاه علوم پزشك سیرئ

سازمان اورژانس کشور در خصوص  سیرئ وندیکول

 المیا 115مرکز اورژانس  یها یازمندیمسائل مختلف و ن

 ادامه خبر... و گفتگو کردند. دارید

، دکتر 1399 بهمن ماه 29روز چهارشنبه 

کردستان  یدانشگاه علوم پزشك سیرئ ییرضا

 شیاورژانس پ رامونیدر خصوص مسائل پ

در محل  وندیکردستان با دکتر کول یمارستانیب

 .و گفتگو کرد داریسازمان اورژانس کشور، د

 یدانشگاه علوم پزشك سیرئ ییدکتر رضا

مسائل  نیکردستان ضمن مطرح نمودن مهمتر

کردستان از جمله توسعه  یدانشگاه علوم پزشك

و  یپزشك یها تیناوگان مرکز فور زیو تجه

تعداد  شیو افزا یانسان یروهایرفع کمبود ن

هاى اورژانس پیش بیمارستانى، از  گاهیپا

توسعه  یکشور در راستا انسزحمات اورژ

و تشكر  ریتقد یپزشك یها تیخدمات فور

 ادامه خبر... کرد.

رئيس سازمان دستور  ◄

درج  یبرا اورژانس کشور

 داتيدر تول يسازمان يوابستگ

 سازمان يپژوهش يعلم
 یبه منظور ارتقا وندیکول نیرحسیدکتر پ

 یها تیسازمان در عرصه فعال یعلم گاهیجا

، با ارسال دستورالعمل به معاونت ها  یپژوهش

در طرح ها و  یسازمان یخواستار درج وابستگ

شده تحت  دیتول یو پژوهش یمقاالت علم

 مه خبر...ادا سازمان شد. تیحما

 تقدیر وزیر بهداشت از◄

 دکتر کوليوند و پرسنل اورژانس  

هموطنان در راستاى ارائه خدمات به 

 در مناطق زلزله زده سى سخت

سازمان  سيرئ ریتقد ◄

و  تیریاورژانس کشور از مد

  115همکاران اورژانس

 راحمدیو بو هیلويکهگ

 یسازمان اورژانس کشور از تالشها سییر

و  هیلویو همكاران اورژانس کهك تیریمد

به  یدر جهت خدمت رسان راحمدیبو

و  ریاستان تقد نیحادثه زلزله در ا نیمصدوم

 .تشكر کرد

 یلرزه در استانها نیدنبال بروز حادثه زم به

 یتمام راحمد،یو بو هیلویاصفهان و کهك

 نیسازمان اورژانس کشور در ا یواحدها

مناطق در حال آماده باش کامل بوده و از 

بروز حادثه در حال خدمت  هیساعات اول

 .باشند یم نیبه مصدوم یرسان

به  یامیبا ارسال پ وندیراستا دکتر کول نیهم در

 یخستگ یاز تالشها اسوجیاورژانس  ریمد

و  نینجات مصدوم یبرا زانیعز نیا ریناپذ

تشكر کرد.  دگانید بیکاستن از آالم آس

 ادامه خبر...

دکتر نمكى وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكى از 

اورژانس کشور در راستاى ارائه خدمات به اقدامات سازمان 

 .هموطنان در مناطق زلزله زده سى سخت تقدیر و تشكر کرد

نفر از هموطنان دچار مصدومیت  72براثر این زمین لرزه 

شدند که با اقدمات درمانى مناسب و به موقع توسط پرسنل 

اورژانس به مراکز درمانى انتقال داده شدند، در همین راستا 

كى وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكى از دکتر نم

دکتر کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور و پرسنل 

           اورژانس بابت ارائه خدمات به موقع در این حادثه

 ادامه خبر... تقدیر کرد.

دانشگاه علوم  سيرئ دارید ◄

 ونديکردستان با دکتر کول يپزشک

 يقانون يدو سازمان اورژانس کشور و پزشک نيب یتفاهم نامه همکار یامضا
دو  نیب یبرگزار شد، تفاهم نامه همكار یقانون یکه در محل سازمان پزشك ی، در جلسه ا1399اسفندماه  3 كشنبهیروز 

در جهت  نیطرف یها تیاز قابل یریمتقابل به منظور بهره گ یبا هدف همكار یقانون یسازمان اورژانس کشور و پزشك

مناسب به مردم در حوادث  یارتقاء خدمت رسان یدر راستا ییو اجرا یو پژوهش یمشترک آموزش یها تیفعال شیافزا

سازمان اورژانس  سیرئ وندیبا حضور دکتر کول یاز قصور پزشك یریشگیو پ یآمار یو سوانح و ارتقاء سامانه ها

 .دو سازمان، امضاء شد نیکشور و معاون یقانون یسازمان پزشك سیرئ یآرائ یکشور و دکتر مسجد

 یكیتراف یها یو فوت نیدرخصوص مصدوم فیتعار یتفاهم نامه بروزرسان نیدو سازمان در ا نیتعهدات مشترک ب از

مشترک و به  Hotline یراه ها، راه انداز یمنیا ونیسیمطابق با مصوبات کم یكیبر اساس واژه نامه حوادث تراف

 لیو تحل یمحرمانگ تیبا رعا یدسته جمع یها گمترقبه و مر ریبحران و حوادث غ تیوضع یداده ها یاشتراک گذار

از  کیبه درخواست هر  ایمرور درس آموخته ها در حوادث و بال یجلسات مشترک برا یمشترک داده ها، برگزار

 یو راهكارها یمارستانیب شیاز اورژانس پ عیشا اتیشكا یبررس یمشترک برا یاز پژوهش ها تیو حما نیطرف

 باشند. یاز آن م یریشگیپ

 سخت خوب است يکرونا در س روسیاز و یريشگيپ تیریمد

کرونا بود که دانشگاه  روسیو وعیاحتمال ش، سخت یها در شهر زلزله زده س یاز نگران یكیاورژانس کشور:  سیرئ

 . کرونا تاکنون خوب عمل کرده است روسیو وعیاز ش  یریشگیپ تیریدر بحث مد یعلوم پزشك

به این شهر سفر کرده بود روز سه شنبه  سخت  یاز زلزله س یاز خسارات  ناش دیبازد یکه برا وندیکول نیرحسیپدکتر 

 نیدهد ا ینشان م نیشده کامال مشهود است که ا عیمردم توز نیکه ب یو محافظت یاقالم بهداشت دهایدر بازد افزود:

 .استان است یداشتمساله دغدغه مسئوالن به

فعال و آمبوالنس  اریبس ییاورژانس هوا راحمدیو بو هیلویگفت: کهگ مارستانیدرباره خدمات اورژانس در نبود ب یو

داشتند  یبه جراح ازیلرز ه مصدومان بالفاصله تحت مداوا قرار گرفتند  و تنها سه مورد ن نیدارد و در شب زم یخوب یها

 .که مرخص شدند

 

 بیلرزه آس نیدر زم  شانیخانه ها یبهداشت و مراکز درمان یخود همكاران خانه ها نكهیادامه داد:به  رغم ا وندیکول

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1784:2021-02-15-12-11-45&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1784:2021-02-15-12-11-45&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1783:2021-02-15-11-49-50&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1783:2021-02-15-11-49-50&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1795:2021-02-17-07-51-00&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1795:2021-02-17-07-51-00&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1811:2021-02-20-10-36-51&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1803:115-10yasooj&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1832:2021-02-22-18-08-53&catid=83&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1832:2021-02-22-18-08-53&catid=83&Itemid=294
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اطالعات موجود و تبادل  ی(، نشست بررس99بهمن ماه  26 كشنبهیروز )صبح 

شهر تهران، با اطالعات مكانی و توصیفی در حوزه بهداشت و درمان کالن

بحران  تیریمد ژهیمترقبه ستاد و ریکارگروه سالمت در حوادث غ یاعضا

 .شد زارسازمان برگ یاداره فناور رانیستاد و مد رخانهیدب رانیتهران، مد

بحران شهر تهران برگزار شد،  تیریو مد یریشگیجلسه که در سازمان پ نیا

های موجود دسترسی سریع به آخرین اطالعات مكانی و توصیفی از ظرفیت

ستاد ویژه مدیریت  "سالمت در حوادث غیرمترقبه"ر کارگروه تخصصی د

بندی مخاطرات مترتب و تهیه نقشه شهر تهران، اولویتبحران کالن

 .قرار گرفت یجلسه مورد بررس نیمراکز درمانی شهر تهران در ا ریخطرپذی

 یهارساختیبه توسعه ز ازین ایالزم و  یهارساختیز جادیا انیدر پا و

مرکز  یمنتخب و دارا یـ درمان یمراکز بهداشت یموجود، معرف یارتباط

و  ی،اعالم اسام EOCاتصال به  یامكان سنج یرا برا یاضطرار اتیعمل

 الستاد به منظور اتص رخانهیشده به دب ادیاماکن  یفیو توص یاطالعات مكان

 ندیفرا یسزلزله و برر عیهشدار سر ها به سامانهاستقرار آمبوالنس یهامحل

کارگروه سالمت در حوادث  ازیاطالعات مورد ن یبه خروج یدسترس

 جلسه بود. نیتهران از مصوبات ا یشهردار نترانتیدر بستر ا رمترقبهیغ

  يــفيو توص يـتبادل اطالعات مکان ◄

 در حوزه بهداشت و درمان کالنشهر تهران

رئيس و  تهرانرئيس مرکز اورژانس  دیبازد ◄

 اورژانس گاهیاز پا سازمان آتشنشاني تهران

 مانیمرکز اورژانس تهران؛  صبح امروز دکتر پ یبه گزارش روابط عموم

عامل  ریمد یداور یمرکز اورژانس تهران و مهندس مهد سیرئ انیصابر

واقع در  کیدهكده المپ 541 گاهیتهران با حضور در پا یسازمان آتش نشان

نحوه   یو چگونگ زاتیبا تجه کیاز نزد یآتش نشان یها ستگاهیاز ا یكی

 .آشنا شدند یها در اورژانس و آتش نشان تیمامور جامان

مجموعه  نیگفت:تعامل و تفاهم ب دیبازد نیمرکز اورژانس تهران در ا سیرئ

خواهد شد  هااتیو بهبود عمل شرفتیو اورژانس تهران باعث پ یآتش نشان

 .بهتر به شهروندان است یمنجر به خدمات رسان ییو همسو یهماهنگ نیو ا

 یدگاهید گریكدیافزود:خوشبختانه در تهران هر دو مجموعه  نسبت به  یو

به شهروندان  یدهخدمات تیفیمسئله در ک نیمثبت و سازنده دارند و ا

 .اثرگذار است

 هیاول یاورژانس تهران جهت آموزش کمک ها ی: از آمادگانیصابر دکتر

 ادامه خبر....خبر داد یبه پرسنل آتش نشان شرفتهیو پ ییر سطح ابتداد

 سخت يمصدومان زلزله س تيوضع نیآخر
 معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور تشریح کرد؛

و  یادامه داد: ارائه خدمات بهداشت یو

مردم  یتمام یبرا یمارستانیب شیاورژانس پ

سخت انجام شده است،  یزلزله زده در س

 یها در آماده باش هستند و تمامآمبوالنس

پس  یخودشان را برا یپرسنل آمادگ

 حفظ کرده اند. یاحتمال یهالرزه

 ادامه داد: پزشكان، متخصص  یدکتر نور

سازمان اورژانس  اتیو عمل یمعاون فن

 یاز مناطق زلزله زده س دیکشور بعد از بازد

مصدومان  یدرمان تیوضع نیسخت آخر

 .کرد حیحادثه را تشر نیا

از  دیبعد از بازد یسار یحسن نور دکتر

 نیسخت اظهار کرد: ا یمناطق زلزله زده س

  22.۰5در ساعت  شیروز پ 5لرزه  نیزم

اتفاق افتاد که البته هم در  یلومتریک 1۰در عمق  شتریر 5.6با قدرت 

 لرزه کامالً احساس شد. نیزم نیاطراف ا یسخت و هم روستاها یس

 97در سال  قاًیسازمان اورژانس کشور افزود: دق اتیو عمل یمعاون فن

و البته  میرا تجربه کرد یالرزه نیزم نیچن یزمان یهابازه نیهم در هم

 .در کوه دنا بود مایحادثه تلخ سقوط هواپ ادآوریلرزه  نیزم نیا

مراجعه کردند  ینفر به مراکز درمان 72لرزه  نیزم نیا یگفت: در پ یو

سخت  یس یکه بالفاصله توسط پزشكان و متخصصان در مرکز درمان

 .منتقل شدند اسوجیشهر  مارستانیو بعد از آن به ب نهیمعا

داشت  لیدو دل اسوجی مارستانیبه ب مارانیادامه داد: انتقال ب ینور دکتر

مصدومان انجام شود و دوم  یبرا یاقدامات تخصص میخواستیاوالً م

و  یاحتمال یهاپس لرزه یسخت برا یس مارستانیب تیظرف نكهیا

 .باشد یمصدومان آن خال

نفر که به  72اورژانس کشور خاطرنشان کرد: از  اتیو عمل یفن معاون

هستند و  ینفر همچنان در مراکز درمان 4منتقل شدند  اسوجی مارستانیب

آن چهار نفر هم خوب است، اعمال  ینفر مرخص شدند. حال عموم 6۸

 آنها انجام شده و تحت معالجه هستند. یرو یجراح

 گریماما و د ،یپزشكان عموم شگاه،یکارشناسان آزما مان،یزنان و زا

سخت حضور دارند تا در صورت لزوم اقدامات الزم  یمتخصصان در س

 را به مردم زلزله زده بدهند. یدرمان

اورژانس کشور گفت: در خصوص  سازمان اتیو عمل یمعاون فن

 یهالوله یآب در اثر شكستگ یما آلودگ یهایاز نگران یكی ،بهداشت

 نیها شاهد الرزه نیزم یانتقال خطوط آب بود که متأسفانه در تمام

توسط کارشناسان  یمساله به خوب نیسخت ا یالبته در س .میموضوع هست

سالم  یدنیو رفع شده است و در حال حاضر آب آشام یبررس یبهداشت

 .مردم زلزله زده قرار دارد یدر دسترس تمام یو بهداشت

 نیزلزله گفت: ا هیبرق و گاز در ساعات اول یبا اشاره به قطع ینور دکتر

به آب، برق، گاز دارند  یمردم دسترس یمشكل هم برطرف شده، تمام

 .سخت برقرار است یدر س یداریپا تیو وضع

وارد  یبه منازل مسكون یجد یهابیلرزه آس نیگفت: به خاطر زم وی

 ربطیتوسط صاحبان امر و مسئوالن ذ دیموضوع با نیشده است که ا

ها به مردم اجازه ورود به شود و حتماً بعد از استحكام ساختمان یبررس

 ادامه خبر... .منازل را بدهند

 

   یباز و اسباب یباز يجشنواره مل نيدر ششم حضور سازمان اورژانس کشور

 خبر داد؛ آموزش سازمان اورژانس کشور معاون

پژمان آقازاده، معاون آموزش  دیدکتر س

سازمان اورژانس کشور در گفتگو با روابط 

سازمان ضمن مطرح نمودن  نیا یعموم

کودکان در خانواده و جامعه و  ژهینقش و

 یگروه سن نیبودن ا ریآموزش پذ نیهمچن

الزم جهت  یها یزیگفت: برنامه ر

 یا ژهیو تیآموزش به آنها از اهم

 نیمنظور ا نیباشد و به هم یبرخوردار م

و  یباز یجشنواره مل نیسازمان در ششم

برگزار  یکه به صورت مجاز یاسباب باز

 .دینما یگردد شرکت م یم

 کی کیگنج " یمنظور باز نیه همب ،است

و جهت اخذ  دیسازمان تول نیدر ا "پنج

 یدر حال انجام امور ادار یحقوق یمجوز ها

 باشد. یم

 یآقازاده با توجه به برگزارسید پژمان دکتر 

 یو اسباب باز یباز یجشنواره مل نیششم

  ریسازمان اورژانس کشور در کنار سا گفت:

جشنواره  نیسازمان در ششم نیمنظور ا نیباشد و به هم یبرخوردار م

گردد  یبرگزار م یکه به صورت مجاز یو اسباب باز یباز یمل

 .دینما یشرکت م

آموزش  تیمعاون آموزش سازمان اورژانس کشور ضمن اشاره به اهم

 یروش ها نیاز مهمتر یكیمختلف افزود:  یکودکان به روش ها

  یباز قیگروه، انتقال مطالب از طر نیا یبكار گرفته شده برا یآموزش

 

 افتهیحضور نمایشگاه  نیدر ا یدهندگان باز جیکنندگان و ترو دیتول

 یخودامداد ،یفرهنگ کمک خواه یو نسبت به گسترش آموزش ها

 اقدام کرده است. یو دگر امداد

 تیتوانند با مراجعه به سا یافزود: عموم مردم م انیدکتر آقازاده در پا

 نیاز ا https://irantoyfestival.ir یجشنواره به نشان نیا

 ادامه خبر... کنند. دنید یجشنواره به صورت مجاز

 در حوزه پژوهش را از آنِ خود کرد یاصفهان رتبه نخست کشور اورژانس

دهد؛ که امسال در  یقرار م یابیکشور را مورد ارز یپزشك یها تیحوادث و فور تیریمراکز مد یسازمان اورژانس کشور هر ساله عملكرد تمام

سازمان اورژانس  یرا کسب کرد و به عنوان قطب پژوهش یاستان اصفهان در حوزه پژوهش رتبه نخست کشور 115مرکز اورژانس  یابیارز نیا

 .شد نییکشور تع

انجام شده، مقاالت و کتاب  یقاتیتحق یطرح ها گفت: اصفهان یپزشك یها تیحوادث و فور تیریمرکز مد یو فناور قاتیواحد تحق مسئول

 .در حوزه پژوهش بودند یابیمورد ارز یو جشنواره ها در حوزه پژوهش و ثبت اختراع، فاکتورها شیهما یچاپ شده، برگزار یها

برگزار کرد  یمارستانیب شیرا در حوزه اورژانس پ یبرنامه مل نیچند یاستان اصفهان در سال جار یپزشك یها تیکرد: فور حیتصراکبر شهبازی 

 ادامه خبر... .سابقه بوده است یسطح کشور ب راقدام تاکنون د نیکه ا

 

https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86--%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%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%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86--%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1830:2021-02-22-15-43-18&catid=83&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1830:2021-02-22-15-43-18&catid=83&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1807:2021-02-20-06-36-04&catid=83&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1807:2021-02-20-06-36-04&catid=83&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1828:2021-02-22-10-00-29&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1828:2021-02-22-10-00-29&catid=80&Itemid=296
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جشنواره  نیاز نخبگان برتر نخست ◄

 شد رینخبگان سازمان اورژانس کشور تقد

رئیس اورژانس اصفهان در مورد جزئیات این خبر  نیدکتر غفور راست 

با حضور دکتر مهران  یدر جلسه ا یسوم اسفندماه جار كشنبهیگفت: روز 

 یرانیاداره پژوهش سازمان اورژانس کشور و دکتر فاطمه ش سییر یبگلر

 تیریمدکارشناس پژوهش سازمان اورژانس کشور در محل مرکز 

نخست تا سوم  یاستان اصفهان از رتبه ها یپزشك یها تیحوادث و فور

 .شد ریجشنواره نخبگان سازمان اورژانس کشور تقد نینخست

نفر  5۰جشنواره تعدادِ  نیا یفراخوان اعالم شده برا یشد: ط ادآوری یو

ت در جشنواره ثبت نام کردند که پس از شرک یبه عنوان مخترع برا

 .شد رفتهینفر پذ 4۰استعالم از اداره ثبت اختراع کشور، ثبت نام 

کرد: پس از  حیاستان اصفهان تصر یپزشك یها تیحوادث و فور ریمد

را کسب کردند به  ازیامت نیشتریکه ب یمخترعان ،یازبندیو امت یانجام داور

 .شدند دهیعنوان نخبگان سازمان برگز

مسئول  یجشنواره اکبر شهباز نیخاطرنشان کرد: در ا نیراست دکتر

اصفهان  یپزشك یها تیحوادث و فور تیریمرکز مد یو فناور قاتیتحق

 نیشتریسازمان اورژانس کشور با ب یقطب مرکز یپژوهش یشورا ریو دب

رتبه دوم و محمد حسن  رازیاز ش یجهرم نیمع نیرتبه نخست، حس ازیامت

 از جهرم رتبه سوم را به خود اختصاص دادند. یالررسایام

  

  د؟یکن یلطفا خودتان را معرف

 یها تیکارشناس فور یاصل شرهان عارفسالم خدمت همكاران محترم، 

  آبادان1346هستم متولد  یپزشك

  ؟ توضیح دهیدن اخودت درمورد شغل یکم 

روابط و  Hse مسئول استان است. یپزشك یها تیمن در فور یاصل شغل

 .هستم یسینولمنامهیاما در کنار آن مشغول فو  یعموم

 تیریدر مد یخاص یزیبرنامه ر ت،یهم مشغله و مسئول نیبا ا ایآ 

 د؟یدار تهایفعال

 یمنیا یو بررس یروابط عموم یها تیبه فعال یادار ساعاتمن در ، بله

 تیدر معها را  از شهرستان دیبازد بار کیمراکز اورژانس مشغولم و در هفته 

اخبار و درج خبر در  نیمحترم اورژانس دارم و عصرها به تدو تیریمد

و  سمینویم لمنامهیف یها کم و گروه ها مشغولم و بعد از آن شب ها تیسا

 .رمیم یریگیبه ماه حیتفر یالبته جمعه ها برا .خوابمیم الیسر دنید اب

  د؟یگرفت زهیو جا دیه اساخت لمیف چه تعداد 

 س ساخته اماورژانبرای  پیکل 115حدود  99 لیتا اوا 9۸در طول سال  من

و  ونیو مصرف اف یشابو با موضوع پزشك یها لمیف یصورت حرفه اه ب اما

در  ژهیو زهیجا3در مصرف را ساختم که  دیو جد میاز نسل قد یدگاهید

از خاک تا  رانداز،یت ،تکیزخم نیدورب یلمهایف.سطح کشور گرفتم

غروب  وند،یش لمیدربخش مستند به ف و افالک در ژانر دفاع مقدس ساختم

 .مته اکارون را ساخ یبرا یا هیکارون، مرث

  د؟یدار تیمختلف هم فعال یینمایس یدر ژانرها ایآ

                ییها لمیهم ف ستیز طیمح ،یو بهداشت ی،پزشكیدر ژانر اجتماع، بله

 .دادم هیارا

  د؟یگرفت زهیجاو در کدام  دیکدام جشنواره شرکت کرددر 

سالمت رتبه  درجشنوارهو  شرکت کردم یالملل نیو ب یداخل یها جشنواره

 پلمیرسام د یالمللنیدر جشنواره ب کردم. افتیسوم کشور را درو  دوم اول،

 .کردم افتیرا در یصلح و دوست یکارگردان نیافتخار بهتر

  د؟دهی یرا هم آموزش م یلمسازیف ایآ 

اهواز  یفشرده را در دانشگاه علوم پزشك یلمسازیف سال های گذشته

 . آموزش دادم

  شما کدام است ؟ لمیف نیبهتر

درآورد  نیهنگام تدو را که اشک من لمیف نیاما موثرتر نیبگم بهتر تونمینم

 یماریب یو جسم یذهن یبه موضوع عقب ماندگ« است گناهیمادرم ب» لمیف

 یهایو تعداد باردار یلیازدواج فام جهیکه نت پردازدیم یسندروم نامشخص

 .از حد مادر است شیب

                    را  خودتان یاتفاقات زندگ نیو تلخ تر نیاز بهتر یکی

  ؟دیکن فیتعر

پزشک  یو درمان اشتباه صیتشخ لیروز من مرگ برادرم به دل نیتر تلخ

 لمیخاطره من شرکت در جشنواره ف نیبهترو  بود137۰در سال  یپاکستان

داوران  اتیه رینظ یب یزبانیکوتاه آب در قاب بود که در اصفهان با م

 جشنواره برگزار شد.

  یعارف اصل شرهان
 اهواز اورژانسشاغل در  یبا ژانر مستند اجتماع یلمسازیو کارگردان در رشته ف سندهینو

 گفتگوى ویژه با  ◄

 "عارف اصل شرهانى"

نویسنده، کارگردان و 

مدیر روابط عمومى 

 اهواز 115اورژانس 

  زیدر تبر یموفق جوان اءیاح تیحکا ◄

 اورژانس تکنسین زبان از

 
 با یتیشب مامور 22:47عت جاری، سا بهمن ماه سال 14روز سه شنبه 

و  منطقه ارسال شد ماموریتی به تبلت یاریعنوان کاهش سطح هوش

که  یو به سمت آدرس میشد آمبوالنسبالفاصله بنده و همكارم سوار 

به تبلت ارسال  1۰_33 هیبعد از چند ثان ، میارسال شده بود اعزام شد

نا مفهوم بود از  مانیبرا ماریب تیو موقع قیکه آدرس دق ریدر مس .شد

ازه غم کیداخل مددجو  میتر کرد قیدرخواست آدرس دق یاپراتور

زاده  یقل نیحس یهمكارم آقا میدیبه صحنه حادثه که رس. بود

را  نیمن ماش .دیدو ماریشد و به طرف ب ادهیبالفاصله از آمبوالنس پ

 دمیلحظه د هیمار حرکت کردم که یبه طرف ب عایپارک کردم و سر

 یساله دچار ارست قلب 27برگشت و گفت جوان  مهیهمكارم سراس

 .باشد یم یاتیح میشده وفاقد عال یتنفس

درنگ  یبود ب یاتیکه فاقد عالئم ح ماریب ینیبال تیبا مشاهده وضع 

و بنده اسكوپ را از داخل کد برداشته  میرا شروع کرد ایاح اتیعمل

و  میرا به داخل آمبوالنس منتقل کرد ماریبرگشتم ، ب ماریطرف به وب

ادامه  را یاریکاهش هوش ماریب یالزم برا یمارستانیب شیاقدامات پ

و شما  دهمیرا ادامه م اتیاشاره کردم که من عمل كارم. به هممیداد

 .دیامام رضا)ع( حرکت کن مارستانیتر به طرف ب عیسر

 یبا چاشن یعقب آمبوالنس جدال مرگ و زندگ نیکاب 

ادامه داشت و  یویر یقلب شرفتهیپ ایاح اتیو عمل بود رآمبوالنسیآژ

 انینما 12۰  یقلب تمیکه ناگهان ر بود توریچشم من در حال رصد مان

 یها تیدرصد و  حما۸5 ژنیخون اکس زانیو م طیشرا نیا با شد و

 میداد لیامام رضا )ع( تحو مارستانیاورژانس ب به را ماریب یتنفس

 یوقت داد و جهیها نت شكرخدا تالش یبود ول یسخت یلیخ تی،مامور

 راستیکه وصف ناپذ یکن یرا تجربه م ینیریلحظات حس ش نیدر ا

کار از دل و جان دور شود  یها یوسخت یشود همه خستگ یباعث م و

 .ثبت شود یلحظات در زندگ نیتر نیریوش

 یها در بخش مراقبت ماری، خوشبختانه بمارستانیاز ب یریگیپس از پ 

 .بود داریپا یو تیوضع بستری و ژهیو

 انیمقن میرح

 تكنسین اورژانس تبریز

  ییشهروند آستارا کیو تشکر  ریتقد ◄

 یپزشک یتهایپرسنل فور تالش هایاز 

 
 :النیمرکز اورژانس گ یبه گزارش روابط عموم

تكنسین های و تشكر از  ریبه پاس تقد ییاز شهروندان آستارا یكی 

، با ارسال نامه یععلت حضور به موقع و اقدامات سره آن شهر ب اورژانس

 خود را ابراز داشت. یو خورسند تیرضا یا
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اورژانس بابل در   سیرئ یدکتر لعل اورژانس بابل؛ یبه گزارش روابط عموم

مورد عملكرد در بهمن ماه امسال اظهار داشت:اورژانس بابل در بهمن ماه 

آن  تیمامور۸۸7انجام داده است که  تیمامور2۰99امسال در مجموع 

 بوده است؛ یجاده ا تیمامور1212و  یشهر

که سازمان اورژانس بابل انجام  ییها تیتعداد مامور نیداشت :از ا انیب یو

شهرستان بابل منتقل  یها مارستانیمصدوم را به ب ای ماریب923داده است 

 ادامه خبر... کردند.

 یكیمطلب افزود: موتور سواران در سوانح تراف نیا انیبا ب یخالد یمجتب

 یمارستانیب شیدر اورژانس پ یشتریو زمان ب نندیب یم یشتریب یهابیآس

موتورسواران اغلب  رایشود ز یدرمان آنها صرف م یبرا مارستانیو ب

 شتریکنند و ب یندارند و با سرعت باال حرکت م یمنیپوشش مناسب و ا

با  تیدرصد مصدوم یکنند و به طور کل یاستفاده نم یمنیاز کاله ا هاآن

 .موتور نسبت به خودرو باالتر است

در موتور سواران و  یمنیاستفاده از کاله ا تیبر اهم دیبا تاک یخالد

« موتورسوار خوب»مختلف مانند  یهانیدر قالب کمپ یسازفرهنگ

داشته باشد در صورت  یمنیکه لباس و کاله ا یگفت: موتورسوار

 مارستانیساعت از ب 4۸ظرف  تواندیم یكیدر سوانح تراف تیمصدوم

و ضربه  کندیندارد و تصادف م یمنیکه کاله ا یشود اما کس صیترخ

 یبستر ژهیو یماه در بخش مراقبت ها 3تا  2ممكن است  شودیم یمغز

بخش ها  رینسبت به سا یمحدود و کمتر تیبخش ها ظرف نیشود و ا

به  ماه 3تا  2به مدت  ژهیو یمراقبت ها یدارند و اشغال شدن تخت ها

 نیچالش عمده نظام سالمت باشد و ا کیتواند  یم یكیسوانح تراف لیدل

بدحال  ییکرونا مارانیشود چرا که ب یم دیمشكل در دوران کرونا تشد

 .شوندیم یبستر ژهیمراقبت و یدر بخش ها

و آموزش در قالب  یسازاظهار کرد: فرهنگاورژانس کشور  یسخنگو

 ینهادها دیو با ستین یموثر است اما کاف یآموزش یها یهانیکمپ

 تورمو دینقش کنند به عنوان مثال صنعت ما با یفایحوزه ا نیمختلف در ا

حفاظ موتور بتواند از ضربات  کی دیکند و شا دیو استاندارد تول منیا

از  یریشگیاستاندارد در پ یمنیکاله ا نیکند همچن یریجلوگ دیشد

موثر است و وضع  اریدر موتور سوار بس یمغز بیو آس یجد تیمصدوم

کمک کننده باشد. ما در  تواندیها ممانند منع تردد در بزرگراه ینیقوان

موتورسواران اورژانس که  یكیاز حوادث تراف یریشگیپ یاورژانس برا

تا لباس  میتالش کرده ا کنند،یم یخدمت رسان مارانیبا موتورالنس به ب

 یو رانندگ ییراهنما نیکه قوان میدار دیو تاک میکن نیتام منیو کاله ا

از تخلفات  یناشاز سوانح و حوادث  یاریشود چرا که بس تیرعا

به مصدومان  زاتیبا بروز کردن تجه نیاست همچن یو رانندگ ییراهنما

شوند خدمات مناسب  یموتورسواران که دچار تروما م ژهیبه و یكیتراف

ها  نیرا به تكنس ییبه مصدومان تروما یدگیرس ییو دوره ها میبده

 نیادارند و  ازیخاص ن یها یدگیمصدومان رس نیا رایز میآموزش بده

در حوادث  دهید بیتواند به حفظ جان موتورسواران آس یدوره ها م

حلقه در ارائه خدمات به  نیکمک کند.اورژانس در آخر اریبس یكیتراف

 یخدمت رسان سیابتدا پلاست و در  یكیموتورسواران در حوادث تراف

تردد نكند و دچار سانحه شود  یمنیکند، اگر موتور سوار با کاله ا یم

برخورد با  دیشود و با یم لیبه نظام سالمت تحم ینیسنگ یها نهیهز

تر کمک  نیوضع جرائم سنگ دیو شا ردیمورد توجه قرار گ شتریب متخلفان

هم حائز  یمنیا یموتورها و کاله ها یکننده باشد البته استانداردساز

 ادامه خبر... است. تیاهم

 یمنیموتور سواران بدون کاله ا
 کنندیم لیبه نظام سالمت تحم ینیسنگ یهانهیهز 

 گاهیپا زيتجهاحداث و ◄

اورژانس در تلمادره 

مازندران به همت 

 منطقه نیريخ
    ،99بهمن  2۸روز  ؛مازندراناورژانس  یبه گزارش روابط عموم

 تیااورژانس مازندران به اتفاق ه سیرئ یصالح طبر ییحیدکتر 

محترم در منطقه تلمادره،  ریتوسط خ ییاهدا نیهمراه از مكان زم

 .کرد دیچهاردانگه بازد

محترم منطقه  نیریکه با خ یدر جلسه ا گزارش، نیاساس هم بر

به همراه احداث پد بالگرد  گاهیپا زیاهدا و ساخت وتجه برگزار شد ،

 نیریتوسط خ یدر منطقه تلمادره چهاردانگه از توابع شهرستان سار

مازندران نسبت به اخذ  یدانشگاه علوم پزشك و شود یمحترم انجام م

ازسازمان اورژانس کشور بر اساس برنامه  گاهیپا یمجوز راه انداز

 .کند یششم توسعه اقدام م

 نیدر ا گاهیقرار دارد و احداث پا اسریک یلومتریک 25در  تلمادره

 یم یمارستانیب شیخدمات اورژانس پ عیبه تسر یانیمنطقه کمک شا

 ادامه خبر... .دینما

 ؛مازندراناورژانس  رئیس
 

 امدادرسانی اورژانس در حوادث

 يتلفن یيبا راهنما يروزه از خفگ 2نجات نوزاد  ◄

پرستار مرکز ارتباطات اورژانس استان چهارمحال و 

 جزئيات بيشتر... یاريبخت

کوهنورد،در ارتفاعات کوهستان یک نجات جان  ◄

 جزئيات بيشتر...  اورژانس بم یها نيتوسط تکنس

 یها سنيساله توسط تکن ۷۹خانم  کینجات جان  ◄

 جزئيات بيشتر... قشم115اورژانس 

 به مصدومان حادثه 115اورژانس  يامداد رسان ◄

 جزئيات بيشتر... بخار در بابل گید انفجار

سبزوار به  115اورژانس تکنسين های  يامدادرسان ◄

 در سبزوار يلیحادثه برخورد اتوبوس با تر نيمصدوم
 جزئيات بيشتر...

دستگاه  کیضافه شدن  ◄

به  شرفتهيکوپتر پ يهل

 یيناوگان اورژانس هوا

 خوزستان

 ؛اهواز یدانشگاه علوم پزشك سیرئ

اهواز: بر اساس  یدانشگاه علوم پزشك سیرئ انیابول نژاد دکتر فرهاد

در خوزستان چهار فروند  دیبا ییاورژانس هوا ینظام سطح بند

داده  ییتا مناطق مختلف خوزستان پوشش هوا میهلكوپتر داشته باش

تا مصدومان با سرعت  میاستفاده کن ییاز امداد هوا میشود و بتوان

 .ل داده شوندانتقا یبه مراکز درمان یشتریب

هلكوپتر در  کیهلكوپتر در اهواز و  کی نیاز ا شیافزود: پ یو

خوزستان  ییهلكوپتر اورژانس هوا نیکه امروز سوم میدزفول داشت

 .شد نیتام

پوشش  یهلكوپتر برا نیاهواز گفت: ا یدانشگاه علوم پزشك سیرئ

بهبهان مستقر  ییاورژانس هوا گاهیخوزستان، امروز در پا یمناطق شرق

مناطق شرق خوزستان تحت پوشش قرار  میدواریخواهد شد که ام

 .خدمات بهره مند شوند نیدهد و مردم از ا

 
از دو هزار  شيب ◄

توسط  يخدمت رسان

 شابورين 115اورژانس 

 در بهمن ماه سال جاری

 نیشابور؛ 115اورژانس  سیرئ

 یها تیگفت: تعداد ماموردر این خصوص  کیافشارن یمصطف

درصد  5در بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  115اورژانس 

 .داشته است شیافزا

 مصدوم  یكینفر به علت حوادث تراف 424ماه  نیاو ادامه داد: در ا

در  .کردندفوت  یكیحوادث تراف ینفر در پ 4 نیهمچن. شده اند

مورد،  166 یاریمورد، کاهش سطح هوش 195با  یقلب مارانیمجموع ب

مورد  7۸با  یمورد، و تنفس ۸1مورد، مشكوک به کرونا با  ۸۸سقوط با 

 یها تیحوادث و فور تیریمرکز مد یها تیتعداد مامور نیشتریب

 ادامه خبر... ماه بوده است. نیدر ا شابورین یپزشك

 بابل: رئیس اورژانس
به مددجو  ۹22انتقال  ◄ 

تابعه دانشگاه  یها مارستانيب

بابل توسط  يعلوم پزشک

 115اورژانس 

و  یريشگيسازمان پو  رئيس اورژانس تهران دیبازد ◄

 اورژانس یها گاهیاز پا بحران شهر تهران تیریمد
اسفندماه  5 سه شنبهاورژانس تهران؛ صبح روز مرکز  یه گزارش روابط عمومب

 یمرکز اورژانس تهران و دکتر رضا کرم سیرئ انیصابر مانیدکتر پ99

 گاهیبحران شهر تهران از دو پا تیریو مد یریشگیسازمان پ سیرئ یمحمد

 .کردند دیبحران بازد تیریمد یبانیپشت یاورژانس در سوله ها

 دیدو جانبه تاک یها یبر لزوم هرچه بهتر همكار انیدکتر صابر دهایبازد نیا در

 ادامه خبر.... کرد
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 گلستان شهر بجنورد   115شروع عملیات ساختمان اورژانس  ◄

و  یاز همدل 99بهمن ماه  27دوشنبه روز : گیالن اورژانس یبه گزارش روابط عموم

 .شد یقدردان النیکرونا در گ روسیحوزه سالمت در مقابله با و نیریخ یهمراه

 یبهداشت یپروتكل ها تیکرونا با رعاویروس  طیمراسم که به علت شرا نیدر ا

 را در یریسابقه و کم نظ یکه اقدامات ب یسالمت اورژانس ریخ 11برگزار شد از 

 یتهایبه فور یدر جهت بهبود روندامداد رسان یبحران کرونا انجام داده و نقش موثر

 .شد لیتجل ادبودیس یو تند ریلوح تقد یداشتند با اهدا النیگ یپزشك

 گریبود و از د در گیالن یسالمت اورژانس نیریاز خ ریمراسم تقد نیمراسم اول نای 

 خواهد شد. لیتجل یآت یدر برنامه ها زین یاورژانس نیریخ

www.115.ir 
 

 بیشتر کلیک کنیدجهت مشاهده اخبار 
 

 شدند ریتقد النیسالمت اورژانس در گ نیریخ ◄

محمودآباد شهرستان نیریاز خ ریتقد ◄ یآموزشاینفوگرافیک   

اورژانس مازندران ضمن  سیرئ یصالح طبر ییحیدکتر  99بهمن 29وز چهارشنبه ر

 .کرد دیبازد زیاورژانس کلوده ن گاهیاورژانس محمودآباد از پا یگاههایاز پا دیبازد

کلوده، توسط شورا و  115اورژانس  گاهیو ساختمان پا نیزم د،یبرنامه بازد نیا در

 .وده به سازمان اورژانس واگذار شدکل یاریده

 اریهم قهیو جل ریشهرستان با اهدا، لوح تقد نیریاز خ یدکتر صالح طبر انیپا در

 کرد. یداناورژانس قدر
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