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 وریکشـ

 

 یـجهان سازمان یها یهمکار شـیافزا
 ورـس کشـان اورژانـسازمبا بهداشت 

در شب،  دیبالگرد د هی، تهامکانات اورژانس زیتجه ◄

از  هیهمسا یاعزام افراد مسلط به زبان به کشورهاآموزش،

              .بود و اورژانس کشور بهداست جهانیتوافقات سازمان 

 سیسازمان اورژانس کشور، رئ یبه گزارش مرکز اطالع رسان

سازمان  ندهیبا نما رماهیت 14روز دوشنبه  سازمان اورژانس کشور

 و گفتگو کرد. داریدجهانی بهداشت 

گفت: اورژانس کشور  دارید نیدر ا وندیکولپیرحسین  دکتر

تر بتواند  یاتیبه سازمان شد تا عمل لیسال گذشته تبد 5از 

 .خود را انجام دهد یکارها

است که  یاتیعمل ژهیسازمان مجهز به گروه و نیافزود: ا یو

در بحران ها  یپزشک یها تیعالوه برخدمات اورژانس و فور

 .دهد یرا انجام م یخوب تیریمد زین

 جهانی بهداشتاورژانس کشور گفت: سازمان سازمان  سیرئ

 یها میت تیداشته است از ترب یخوب یراه کمک ها نیهم در ا

راه  نیدر ا  whoبه  یو ارسال اطالعات واقع ژهیو اتیعمل

 به سازمان اورژانس کشور انجام داده است. یانیشا یها کمک

گفت: در  زین هیاول یو کمک ها یدرباره آموزش همگان یو

که  نندیب یم بیهستند که آس یافراد نیتصادفات راننده ها اول

 .الزم داده شده است یآموزش هاها  به آن

از  یاز صدمات ناش یریشگیپ یادامه داد: برا وندیکول دکتر

الزم در سطوح مختلف  انجام  یچهارشنبه آخر سال اموزش ها

 .شده است

سازمان اورژانس کشور گفت: آمار فوت شدگان در  سیرئ

 هم اکنون یهزار نفر بوده ولصد  یبه ازا 34.5تصادفات کشور 

 است. دهیهزار نفر رس صد ینفر به ازا 18به 

 رانیجلسه گفت: ا نیبهداشت در ا یسازمان جهان ندهینما

 یاست و شاهد کاهش حوادث جاده ا افتهیکشور توسعه 

در کاهش حوادث  یشتریکمک ب زاتیکه انتقال تجه میهست

 دارد. یارخوبیاست و ساختار بس یکند و سازمان شما عال یم

سازمان  یو اطالع رسان یبه گزارش مرکز روابط عموم

 یشهر نهبندان در مجلس شورا ندهیاورژانس کشور، نما

سازمان اورژانس  سیبا رئ رماهیت 7امروز دوشنبه  یاسالم

 .و گفتگو کردند دارید

از زحمات  یضمن قدردان یدکتر نخع دارید نیا در

به مردم خواستار  یاورژانس کشور در خدمت رسان

 .توسعه اورژانس در شهرستان نهبندان شد

حوادث شهرستان نهبندان  یکه در برخ نیا انیبا ب یو

است گفت:  یاستفاده از خدمات تخصص ازمندین

 .جابه جا شدند وندیپ ینفر قطع عضو برا 100ادامه داد:  یو

است که  یاز خدمات گرید یکی یوندیپ یاعضا ییجابه جا

کار  نیدهد و ا ینقاط انجام م نیاورژانس کشور ، از دورتر

 نیشود که انگار اطاق عمل در کنار ا یچنان با مهارت انجام م

 .قرار دارد ییجابه جا

سازمان  میخواه یسازمان اورژانس کشور گفت: م سیرئ

که موجب مرگ  ییها میکمک کنند تا تحر بهداشت یجهان

 .برود نیشود از ب یها م یافراد و از دست رفتن زندگ

بوده است  کسانیامکانات در کل کشور  عیادامه داد : توز یو

 .میکمک هست ازمندیاما ن

 زاتیاز تجه ستیل کیبهداشت گفت: جهانی سازمان  ندهینما

بتواند کمک  یشود تا سازمان جهان هیته اجاتیاحت ازویمورد ن

 زاتیکرد، کمبود امکانات و تجه میخواه تیما حتما حما. کند

 دید ژهیبو کوپتریهل زاتیتجه نیو قطعات آمبوالنس و همچن

 .قرار خواهد گرفت رانیا اریدر شب در اخت

و  ونیزوالسیا یهزار تخت برا 140گفت:  وندیدکتر کول

در نظر گرفته شده  یمانیسل دیدر طرح شه ییکرونا مارانیب

 نینها در منزل نباشد در اآ یکه امکان نگهدار یاست تا کسان

و شامل  گانیساعته را 24خدمات  نیا رندیقرار بگها اقامتگاه 

 .است یروانشناخت یو حت یخدمات درمان ،بهداشت

اقدامات  نیافزود: در بحث کرونا اول وندیکولپیرحسین  دکتر

ها توسط سازمان اورژانس  مارستانیب زیو تجه ماریانتقال ب یبرا

 . کشور انجام شد

که به  دیدار یکسان ایآگفت:  یسازمان بهداشت جهان ندهینما

مجاور مانند  یمسلط باشند تا به کشورها یسیزبان انگل

 .افغانستان، پاکستان و عراق آموزش بدهند

از  who ندهیکرد ونما دییرا تا یتوانمد نیا وندیکول دکتر

 یدر کشورها یو آموزش یپزرشک یها تیفور یکمک ها

 ادامه خبر درخواست کمک کرد. رانیمجاور ا

 ،کند یم یادیکمک ز یحرفه ا یآموزش گفت: آموزش ها درمورد نیجعفر حس دیس

 نیا میده یدر مدرسه آموزش م یوقت  غیره،و  معروفآموزش در مدرسه، آموزش به افراد 

 .ابدیتواند به کل خانواده و جامعه انتقال  یآموزش ها م

باشند  دهید هیاول یها که آموزش کمک یسازمان اورژانس کشور افزود: به افراد سیرئ

 یخاص یدر دانشگاه ها دوره ها ،یتخصص یآموزش ها یشود و برا یداده م نامهیگواه

 .لحاظ شده است

و  لی، سبه زلزله کرمانشاه انجام شد یدر امداد رسان یجهان رکورد 7گفت:  وندیدکتر کول

 به اورژانس اضافه شده است یپزشک یها تیبوده که عالوه بر فور گریکرونا از اتفاقات د

اثرات  ایو  یریشگیاز صدمات پ یکسریسازمان اورژانس افزود: با آموزش از  استیر

 .میکمک هست ازمندیاما ن میرسان یآن را به حداقل م یبیتخر

 دیها خر میتحر لی، به دلمبوالنس هاآ ادیز اریبس شیافزا رغمیگفت: عل وندیکول دکتر

 . آمبوالنس و قطعات آن ما را دچار مشکل کرده است

 ریدرصد مرگ و م 65استان  4که در  میدار ییاورژانس هوا 48افزود: در سطح کشور  یو

 .میدر شب ندار دیما هلکوپتر د یول میمادران باردار را کاهش داد

به مراکز ساعت  24در کمتر از مصدوم  7350گفت : در زلزله کرمانشاه  وندیدکتر کول

در شب بود  دید بالگردکه اگر  انجام شد. بالگردبا مورد  2150که  درمانی انتقال داده شدند

 لیاز روستاها در محاصره س یلیخ لی. در سشدند یزمان جابه جا م نیافراد در کمتر نیا

 منتقل شدند. لیمحاصره شده در س یو حت دهید صدمهبودند و با بالگرد اورژانس افراد 

 کولیوندپیرحسین دیدار نماینده سازمان جهانی بهداشت با دکتر 

پیش توسعه خدمات اورژانس بررسی 
 دانـنهبن شهـرستان در بیمارستانی

 دیدار نماینده نهبندان در مجلس شورای اسالمی با رئیس سازمان اورژانس کشور

 

است گفت:  یاستفاده از خدمات تخصص ازمندین

در شهرستان نهبندان  یو فوق تخصص یخدمات تخصص

به  ازمندانیکند تا ن یکم است و وجود بالگرد کمک م

 نیکه ا یزمان به مراکز نیخدمات در کمتر نیا

 .خدمات را دارند منتقل شوند

در  انهی: با ساخت آشدکتر کولیوند در این دیدار گفت

فروند بالگرد  کیزمان  نیشهرستان نهبندان در کمتر

 .خواهد کرد دایشهرستان اختصاص پ نیاورژانس به ا
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 ادیــست 2

 

در مجلس شورای نماینده مراغه دیدار 
 اسالمی با رئیس سازمان اورژانس کشور

در  وندیسازمان اورژانس کشور، دکتر کول یبه گزارش مرکز اطالع رسان

           گفت: در حال حاضر  زادهیبا دکتر عل رماهیت 14امروز دوشنبه  دارید

به  یفروند بالگرد اورژانس در کشور وجود دارد که هر کدام منطقه ا 48

 .دهد یرا پوشش م لومتریک 150وسعت  

 یضمن قدردان دارید نیدر ا یاسالم یمردم مراغه در مجلس شورا ندهینما

 ی: در صورت امکان بالگردگفت کل کشور اورژانس پرسنلاز زحمات 

 .ردیشهرستان قرار بگ نیا اریدر اخت

 ی: بررسبا استقبال از این درخواست گفتسازمان اورژانس کشور  سیرئ

بالگرد  نیخصوص انجام خواهد شد  و در صورت امکان ا نیها در ا

 ادامه خبر داده خواهد شد. صیتخص

با  داریدر د یاسالم یمردم مراغه در مجلس شورا ندهینما ◄

سازمان اورژانس کشور درخواست اضافه شدن بالگرد به  رئیس

 داشت.را شهرستان  نیا گاهیپا

 یانتظام یروینو اورژانس کشور سازمان  یهمکار
 کرد. دیتاک یانتظام یرویسازمان با ن نیمستمر ا یمعاون بهداشت ناجا  بر همکاردر دیدار با  سازمان اورژانس کشور سییر ◄

سازمان اورژانس کشور، دکتر  یبه گزارش مرکز اطالع رسان

در نشست رئیس سازمان اورژانس کشور  وندیکولپیرحسین 

 ییگفت: از آنجا سازمان اورژانس کشور با نیروی انتظامیمشترک 

 ،به عموم مردم بوده است یخدمات رسان شیافزا شهیکه هدف هم

درست انجام  ینیب شیو پ یزیکه برنامه ر ییدر بحران ها هر جا

 .وارد شده است بیآس نیشده کمتر

افزود:  یخدمات رسان ییعوامل اجرا ونیانسیبر واکس دیبا تاک یو

روند، همکاران  یم یحیتفر یکه مردم به مسافرت ها یاز لحظه ا

کامل به سر  یسازمان اورژانس به منظور رفاه حال مردم در آمادگ

 .خدمات را ارائه دهند نیبرند تا بهتر یم

 

هزار  ستیب نکهینشست با اشاره به ا نیدر ا زیبهداشت ناجا ن معاون

کنند گفت:  یم یخدمات رسان ژهیو یدر مراسم ها یانتظام یروین

 ییکرونا طیموجود در شرا یها لیبا استفاده از پتانس یانتظام یروین

 .ابدی یبا صالبت کامل در کنار سازمان اورژانس حضور م

 طیاز کارکنان اورژانس در شرا یضمن قدردان ینیحس سردار

ست که در ا اورژانس کشور سالهاسازمان افزود: ناوگان  یکنون

 .دهد یکشور به مردم خدمات ارائه م یتا مرزها ژهیو یمراسم ها

به شکل جامع  یتفاهم نامه ا یزوده ب در این نشست مقرر گردید،

در راستای  انتظامی یرویسازمان اورژانس کشور و ن نیو منسجم تر ب

  .بهتر و سریع تر به هموطنان، امضا شود یگسترش خدمات رسان

                      ورـکش سـاورژان سازمان یهمکار
 ی و مشاوره روانشناس سازمان نظامبا 

در کنار  یپزشک یها تیو فور یروانشناس یها میحضور ت ◄

 یها سازمان یروسا دارید یها تیهم در حوادث، از اولو

 بود. و مشاوره یاورژانس کشور و نظام روانشناس

در  وندیسازمان اورژانس کشور، دکتر کول یبه گزارش مرکز اطالع رسان

، جمهوری اسالمی ایرانو مشاوره  یسازمان نظام روانشناس سیرئبا  دارید

 ازمندین یگاه یعالوه بر خدمات جمع یپزشک یها تیفور که نیا انیبا ب

که دچار سانحه  یهستند گفت: در تصادفات کسان یبه ارائه خدمات روان

هستند.  تیحما ازمندیکنند و ن یم دایپ یشوند مشکالت خاص روح یم

بر  دگانیحادثه د یروان یفشارها در خط اول ارائه خدمات استرس ها و

 .گذارد یم ریعملکرد کارکنان اورژانس هم تاث

 میت ،یپزشک یها تیفور میسازمان اورژانس کشور افزود: در کنار ت سیرئ

 .شود یو روان یروح یها تیتواند موجب حما یم یروانشناس

و مشاوره  یگفت: روانشناس دارید نیهم در ا یسازمان نظام روانشناس سیرئ

حضور داشته باشند که  یاتیعمل یها میتواند کنار ت یدر کرونا و حوادث م

                        آن  ینیب شیپ دیموضوع در نظر گرفته شده و با نیهم ا ایدر کل دن

 .از قبل انجام شود

مترقبه تجربه دارد و پس از بحران،  ریافزود: کشور ما در حوادث غ یو

 .کند جادیرا ا یاجتماع یها بیسآتواند  یهم م یگریحوادث د

است  یموارد تیوسواس و اختالل شخص ،یگفت: افسردگ یحاتم دکتر

 د.رسان یم بیکه در حوادث به افراد پس از سانحه آس

خواسته از جمله کنار  2سالمت روان جامعه  یافزود: ما به عنوان متول یو

 ماریهم به ب یسالمت روان وستیپ دیدر کرونا با یبهداشت ینامه ها وهیش

سالمت  شناسنامه انجام شود و دیآموزش و پرورش با یو غربالگر داده شود

 .روان داشته باشند

 40  یال 30توان در هر استان  یگفت: م یسازمان نظام روانشناس سیرئ

داشته باشند  یخاص توانمند یروانشناس را آموزش داد که در بحران ها

 ادامه خبر .پس از بحران را داشته باشند یروان یها تیتا بتوانند حما

 

 یدر بحران ها از توانمند دیتوان یافراد به عهده ماست تا شما م نیا آموزش

دیـــدار رئـــیس 
ـــکده ـــوم  دانش عل

بــا پزشــکی ابــادان 
ـــازمان  ـــیس س رئ

 اورژانس کشور
سازمان اورژانس کشور، دکتر  یرسانگزارش مرکز اطالع به ◄

 سیرئ زیآبادان و ن یعلوم پزشک دانشکده سیزاده رئ شکراهلل سلمان

سازمان  سیرئ وندیبا دکتر کول داریشهرستان، در د نیاورژانس ا

اورژانس و مرکز  یها گاهیپا تیاز وضع یاورژانس کشور گزارش

 کردند. ئهاستان خوزستان ارا یپزشک یها تیفور

خواستار  دار،ید نیآبادان در ا یعلوم پزشک دانشکده سیرئ

 نیدرمانگاه شلمچه شد و گفت: ساختمان ا عتریهر چه سر یاندازراه

 تخصصیدرمانگاه  نیا یاندازاست و با راه لیدرمانگاه آماده تحو

 با سهولت به مردم منطقه ارائه خواهد شد. یاز خدمات درمان یاریبس

خانم  انیدانشجو رشیپذ یبرا یاز آمادگ نیزاده همچن دکتر سلمان

در دانشکده علوم پزشکی                         یپزشک یهاتیدر رشته فور

 .خبر دادآبادان 

 ضمن اشاره بهسازمان اورژانس کشور  سیرئ دار،ید نیا در

درمانگاه  یاندازاظهار کرد: راه دانشکدهآن اختصاص بودجه به 

از مشکالت مردم منطقه را حل کرده و  یادیبخش ز تواندیم یدائم

 ادامه خبر کند. لیتسه شیاز پ شیبه آنان را ب یرسانخدمت

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2398:2021-07-05-07-47-51&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2398:2021-07-05-07-47-51&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2400:2021-07-05-09-11-58&catid=83&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2400:2021-07-05-09-11-58&catid=83&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2399:2021-07-05-08-12-44&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2399:2021-07-05-08-12-44&catid=80&Itemid=296
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 یاجتماعـ 3

 

موفق  یها نیتکنساز  یـقدردان
 خرداد ماه مرکز اورژانس تهران

               ،1400 رماهیشنبه پنجم تاورژانس تهران؛ صبح  یبه گزارش روابط عموم◄

اورژانس تهران که در خردادماه  یها نیاز تکنس یاز تعداد یبه منظور قدردان

 مانیبا حضور دکتر پ یداشتند مراسم یزیبرانگ نیعملکرد تحس  یسال جار

 .زار شدـمرکز برگ نیا نمسئوال ریس تهران و ساـز اورژانـمرک سـیرئ انیصابر

 شد. یقدردان یلوح و پاداش نقد اهدابا های اورژانس  نیمراسم از تکنس نیا در

 ـیامادگ تیوضع یـابیبرنامه ارز
  ـیاتیعملل ـپرسن ـیجسمان

 مرکز اورژانس تهران
مرکز اورژانس  یاتیپرسنل عمل یجسمان یآمادگ تیوضع یابیبرنامه ارز◄

 .تهران توسط واحد پژوهش برگزار شد

 تیوضع یابیمرکز اورژانس تهران؛ برنامه ارز یگزارش روابط عموم به

مرکز  یمرکز اورژانس تهران با همکار یاتیپرسنل عمل یجسمان یآمادگ

تهران علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه  یبدن تیترب قاتیقحت

 .برگزار شد این مرکز واحد پژوهش با همتطب ورزش  نیو متخصص

 یجسمان یدر جهت ارتقا سطح آمادگ ،یابیاز اتمام ارز پسگفتنی است؛ 

شده بر اساس  یهدفمند طراح یورزش یها پیو کل ینیپرسنل برنامه  تمر

نظر  ریز یو جلسات آموزش اتیدر عمل یپزشک یها تیفور نیعملکرد تکنس

 ادامه خبر ماه برگزار خواهد شد. 3به مدت  دیاسات

س در               ـتشریـح جزئیات امدادرسانی اورژان
 اتوبـوس خبـرنگارانحادثه تلخ واژگونـی 

 ؛معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور

سازمان اورژانس کشوردر مورد  اتیوعمل یمعاون فن ◄

تماس گرفته شد.  ریحادثه تلخ گفت: با اورژانس د نیا اتیجزئ

 .است دهیبه حادثه رس قهیدق 11آمبوالنس پس از  نیاول

سازمان اورژانس کشور،  دکتر  یگزارش مرکز اطالع رسان به

به  تیدر برنامه چاپ اول شبکه خبر ضمن عرض تسل ینور

خبرنگاران و سربازان  یخانواده درگذشتگان حادثه اتوبوس ها

اتوبوس خبرنگاران دچار سانحه  قهیدق 17:26معلم افزود: ساعت 

بوده  قهیدق 17:45شده و متاسفانه زمان تماس با اورژانس ساعت 

 19دهد که از بروز حادثه تا تماس با اورژانس  ینشان م نیکه ا

 .فاصله وجود دارد قهیدق

حادثه  نیا یاورژانس گفت: در فاصله مکان اتیو عمل یفن معاون

زمان با تماس با اورژانس از که هم میاورژانس دار گاهیپا 6ما 

 نیها به محل حادثه آمبوالنس اعزام شد و اول گاهیهمه پا

 است. دهیبعد از تماس به صحنه حادثه رس قهیدق 11آمبوالنس 

نفر رو  2مهم هستند، ما  یلیها در حادثه خ یگفت: زمان بند وی

سرباز معلم را در حادثه دوم از دست  5از اتوبوس خبرنگارن و 

 رینشوند و اورژانس د تیها درست رعا ی. اگر زمانبندمیداده ا

 داد. میخواه را از دست یشتریبه حادثه برسد افراد ب

 دنیسازمان اورژانس کشور افزود: بعد از رس اتیو عمل یفن معاون

 .مینداشت یفوت گریحادثه ، د 2 نیاورژانس به ا

بعد  قهیدق 19گفت: در حادثه اتوبوس خبرنگاران  ینور دکتر

و  ایامکان اح ریتاخ نیحادثه به اورژانس زنگ زده شده است و ا

برد. علت عدم تماس با  یم نیرا از ب گریهر خدمت ارزشمند د ای

مربوط به اضطراب و شوک افراد حاضر در  یبخش هیاورژانس 

هم  یو بخش ستندین سحادثه است که فکر زنگ زدن به اورژان

 . میآن هست یما در حال بررساست که  یمربوط به پوشش مخابرات

حمل و نقل کشور سامانه  یاتوبوس ها نکهیافزود: با توجه به ا یو

 هی نیکند و همچن یدارند که همه اتفاقات رو ضبط و ارسال م یا

در سازمان اورژانس کشور است مثل زمان ها،  زیاز داده ها ن یسر

چند مستند، علت  نیا یتماس ها و ضبط مکالمات، بر اساس بررس

 خواهد شد. یحوادث بررس نیا یو چگونگ

سازمان اورژانس کشور در آخر افزود: ما  اتیو عمل یفن معاون

خوردو  یرا رو یتا دستگاه میچند مکاتبه با خودروسازها داشته ا

ها نصب کنند که در صورت بروز حادثه، امکان ارسال اتفاق و 

 عیداشته باشد تا آمبوالنس سر 115اورژانس  یحادثه برا نیشیلوک

 خبر دامهابه سمت آن حادثه حرکت کند. 

 بابل 115تکنسین اورژانس شایان علیجان پور 

 د؟یبفرمائ یپور خودتان را کامل معرف جانیعل یآقا ◄
، ساکن بابل، کارشناس ارشد 1369پور، متولد  جانیعل انینام او که شفا دهنده دل هاست، بنده شا به

سال  6بابل هستم. حدودا  یمارستانیب شیو مسئول پژوهش اورژانس پ ژهیو یمراقبت ها یپرستار

 یاتیعمل نیسدانشگاه به عنوان تکن گاهیدر پا یپزَشک یها تیاست که به عنوان کارشناس فور

را  یبه عهده دارم. کارشناس زیپژوهش را ن تیمشغول به کار هستم و حدودا دو سال است که مسئول

                  اصفهان گذراندم. یبابل و مقطع ارشد را در دانشگاه علوم پزشک یدر دانشگاه علوم پزشک

 .باشم یمشغول به کار م یشرکت یرویطرح وارد اورژانس بابل شدم و هم اکنون به عنوان ن دوره

 د؟یشد اصال، از کجا پژوهش را شروع کرد یسراغ پژوهش، چ میبر

 تهیتوسط کم یش هم کارگاه پژوهشخب قبل م،یو آمار داشت قیدرس روش تحق 91-90سال 

که  نیکردم. بعد از ا یبود و من شرکت م دهیبابل برگزار گرد یعلوم پزشک ییدانشجو قاتیتحق

. با مشورت دیسیو پروپوزال بنو دیبردار یقاتیعنوان تحق کیشروع شد به ما گفتن  یواحد درس نیا

را  "شهرستان بابل هیکل وندیپ مارانیب یزندگ تیفیک یبررس " یقاتیدوستان ما طرح تحق ریابا س

کار پژوهش با توجه به  یسخت کار نی. حمیشد و انجام داد بیکه خدا رو شکر تصو میشروع کرد

کارگاه ها  ری. همزمان سارگید یکارها یشد برا یو تجربه ا میکار بود را حس کرد نیکه اول نیا

آن که  یادیز یو با توجه به انرژ میآشنا شد شتریب قاتیتحق تهیکم دوستانو با  میکرد شرکت ار

و کار پروپوزال،  میکرد یشرکت م اها ر شیگرفتم. هما یم ادیمن هم کنارشون  دگذاشتن یم ها

 ـد و من راگفتن یبه من م انقاط ضعف ر دوستانتر دنبال کردم و  یعلم او مقاله ر یسینو دهیچک

 که نفر انجام دادم 100از  شیحضور ب در را ارائه خودم نیمن اول ،ن سال هااکردند. هم یم قیتشو 

 بود و دوستان هم مجددا نقاط قوت و ضعف  یشکر ارائه خوبرا  استرس رو داشتم. اما خدا نیشتریب

 ،یجا از خانم دکتر خفر نیمه کردند. یرا خاطر نشان م

 یضرغام نیو دکتر ام یخان نیدکتر افش زدپناه،یخانم دکتر ا

 .کنمیتشکر م

 چگونه بود؟ شمااورژانس، شروع  میایب میبرگرد

شد به  یسع است یکار علم هیکه پژوهش  نیتوجه به ابا 

کار  SWOT و با مدل میکار را شروع کن یصورت علم

ساخت ها  ریو انجام ز یگذار لیاز ر بعد .دمن شروع ش

 ،یپژوهش یشورا جادیلوگو، ا شن،یلیاف یکه شامل: طراح

 یعنوان در شورا بیتصو ،یپژوهش یشورا لدیف میتقس

طرح در مرکز  بیپژوهش داخل اورژانس و تصو

موثر بر سالمت، چاپ فراخوان  یعوامل اجتماع قالتیتحق

با  یپژوهش سازمان، هماهنگ یها تیطبق الو یهمکار

با  یهمکار ،ییدانشجو قاتیتحق تهیو کم قاتیمراکز تحق

که  یزیشد. چ یریگیتر پ یمختلف بود، کار جد دیاسات

مراکز بود خوشبختانه  ریسا تیمن مهم بود وضع یبرا

حوزه  یبودند و در همه  از مراکز خوب کار کرده یبعض

                           از مراکز عقب بودند.  یبودند و بعض شرویها پ

 تیمقاله وضع نهیبود و در زم کتاب و اختراع ما ضعفنقاط 

 .میمتوسط داشت

مراکز  ریعرض مدت کوتاه به سا دیچگونه توانست

هستند  کی پیمادر و ت یاورژانس دانشگاه ها

 د؟یبرس

در خصوص چاپ مقاله  توانستیم یدر فاصله کوتاه

مثل  میکوتاه مدت را شتاب داد ی. کارهامیکن شرفتیپ

 نیب کردیمشترک با رو قاتیبه تحق یو رو یمرور مقاالت

 ونی. خوشبختانه مقاله ما در مجله فدراسمیآورد یحرفه ا 

  International Journal of Strokeیسکته مغز یجهان

در مجله  IF=2 یسپس مقاله بعد دچاپ ش IF=3.33با 

Caspian  Journal of Internal Medicine  و

االن حدود  نیو هم میکارکن تیفیمقاالت با ک میکرد یسع

مقاله در حال  3و  یشده در دست داور تیمقاله سابم 12

با  99در سال  زیدر خصوص کتاب ن .میدار یینها شیرایو

، دو  2018 یشتاب کار شروع شد و دو جلد کتاب براد

در  یکتاب در خصوص سکته مغز کیکتاب تروما و 

قرار  یینها شیرایو ایشابک  افتیمراحل چاپ شده، در

و توسعه  میکار کردن خارج شد یگرفتند. از تک بعد

دستور کار  رمراکز و دانشگاه ها د ریبا سا یروابط و همکار

اختالل حرکت دانشگاه علوم  قاتیقرار گرفت. با مرکز تحق

 یپرستار یمراقبت ها قاتیبابل، مرکز تحق یپزشک

دانشگاه  ر،یرواگیغ یها یماریب قاتیمرکز تحق اصفهان،

شاهد و.... طرح  ران،یا ،یبهشت دیتهران، شه یعلوم پزشک

 (Pear Reviewبه عنوان داور همتا ) .میمشترک دار

ها  شیهستم. در بحث کنگره و هما یمشغول به همکار

مقاله به عنوان ارائه دهنده به شکل پوستر  دهیچک 50از  شیب

 یتخصص لدیکه ف نیانجام دادم و با توجه به ا یو سخنران

سکته  یالملل نیکنگره ب نیهست در دهم یبنده سکته مغز

در  یعصب ستمیکنگره التهاب س نیمدر تهران  و سو یمغز

 3شامل یسی. ارائه مقاله به زبان انگلمیمشهد پوستر برتر شد

 یسکته مغز یالملل نیکنگره ب نیمقاله در دوازدهم دهیچک

در مشهد  یعصب ستمیمقاله در کنگره التهاب س 4ران و در ته

 بنده بوده است. یدر کار پژوهش ینقطه عطف

 

ر دوم ـاشنایـی با نف
سازمان ر برتر ـپژوهشگ

 ورـس کشـاورژان

https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%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%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%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-
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2381:2021-06-27-08-18-19&catid=83&Itemid=294
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ساختمان  یعمران یاغاز طرح ها
 زدیدر  یمارستانیب شیاورژانس پ

کشته و  3با  یا رهیتصادف زنج
 در تهـران دومـمص ازدهی

 اورژانس گاهیپا یکلنگ زن نییا
 زهیدر هوبرزگر  دـیشه یراه3

برزگر در  دیشه یسه راه 115 اورژانس  گاهیپا یکلنگ زن نییآ◄

کرامت  ادیبن ریمد با همتشهرستان  نیاز ا یعیدر منطقه وس زهیهو

علوم  دانشگاه یحوزه اجتماع یبا هماهنگ و همراه اتیه ،یرضو

 .برگزار شد پزشکی اهواز

ای شهرستان منطقه  ازیمصوب و ن ییبا جانما گاهیپا نیا گفتنی است؛

جهت خدمت رسانی به  و است یقابل بهره بردار گریماه د 4هویزه، 

 اهواز یمارستانیب شیاورژانس پ تیریمرکز مد اریدر اخت هموطنان

 .قرار خواهد گرفت

 

 یمارستانیب شیساختمان اورژانس پ یعمران یمراسم آغاز طرح ها ◄

 .برگزار شد زدی)نوگنبد( در شهرستان اردکان  نینائ -محور عقدا 

ساختمان  ؛سازمان اورژانس کشور یگزارش مرکز اطالع رسان به

به مساحت  ینیقرار است در زم، استان یزد یمارستانیب شیاورژانس پ

 یینما مترمربع همراه با جا 300 یبنا ریبا ز یمترمربع و ساختمان 5000

تومان به همت  ونیلیو صد م اردیلیم کیاعتبار  نیمأپد فرود بالگرد و ت

 .رسد یاردکان به بهره بردار رستانسالمت شه نیریّخ

شبکه  ریمد، یزداورژانس  سیبا حضور رئ هفتم تیرماهمراسم  نیا

از مسئوالن  یو جمع مان شهرستان اردکان، بخشدار عقدابهداشت و در

 ادامه خبر. برگزار شداستانی 

 

 

 تیمامورج هزارـز پنا شیانجام ب

 در خردادکردستان  11۵اورژانس 
 ها نفر بر اثر انواع  مسمومیت ۹1به  یامداد رسان

 تیمامور 384هزار و پنج انجام  از کردستان 115 رئیس اورژانس ◄

 یو مصدومان استان در خرداد ماه سال جار مارانیبه ب یامدادرسان

 .خبرداد

انجام  تیاظهار کرد:  از تعداد مأمور وی درخصوص جزئیات این خبر

مورد  741 ،یمورد مربوط به حوادث تصادف 172هزار و یک شده  

 .بوده است یرتصادفیمربوط به حوادث غ

هزار و بیست یک انجام شده  یهاتیمأمور یط کهنیا انیبا ب رایپرضا 

مددجو  865هزار و  کیتعداد  و یمصدوم مربوط به حوادث تصادف

 .استان اعزام شده است یهامارستانیب به یرانندگ ریمرتبط با حوادث  غ

مصدوم بر اثر 1257ماه گذشته به  یدر ادامه خاطر نشان کرد: ط یو

 یتصادف ریحوادث غ لیبه دل گریمصدوم د  260و  یحوادث تصادف

 .خدمات ارائه شده است 115اورژانس  یروهایتوسط ن

 یو حوادث دانشگاه علوم پزشک یمارستانیب شیاورژانس پ ریمد

در  تیمورد مسموم  91شده  ادیدر مدت زمات  نکهیا انیکردستان  با ب

تعداد  نیگزارش شده است، خاطرنشان کرد: از ا 115 امیبه مرکز پ استان

 .کربن اعالم شده است دیبا گاز منواکس تیمورد مسموم 3

 گاهیانجام شده توسط بالگرد پا یها تیتعداد مامور انیدر پا یو

 مورد اعالم کرد. 13استان را در خرداد ماه  ییاورژانس هوا

 ؛خبر داد کردستان 115رئیس اورژانس 

 تیورـمأم 1۹۵دو هزار و  انجـام

 در خرداد ماه بـم  11۵س ـاورژان

 ؛بم خبر داد 115رئیس اورژانس 

سال جاری ماه  درخرداد بم ؛مرکز اورژانس یبه گزارش روابط عموم ◄

 . اورژانس بم را تصادفات ثبت کردند یها تیمامور کیرتبه 

در مورد بم  یپزشک یها تیمرکز حوادث و فور ریمد پوریعل دونیفر

اورژانس بم در  اظهار داشت: 1400مرکز در خرداد ماه  نیعملکرد ا

آن  تیمامور 777ه انجام داده است ک تیمورأم 195دو هزار و مجموع 

 ت. بوده اس یجاده ا تیمامور1418و  یشهر

 که مرکز اورژانس بم  انجام داد ییها تیتعداد  مامور نیاز اوی افزود: 

 نیدر ا .شدندپاستور شهرستان بم منتقل  مارستانیو مصدوم به ب ماریب 765

 نیانجام داده است که از ا یتصادف تیمامور 526ماه مرکز اورژانس بم 

حادثه                      مورد 370و یشهر مورد 156 یتصادف تیتعداد  مامور

 .بوده است یجاده ا

 یتصادف یها تیاز مامور بعد :اضافه کردبم  115 مرکزاورژانس ریمد 

 بهشتیبم در ارد یمارستانیب شیاورژانس  پ یها تیمامور کیکه رتبه 

مورد و  32 یتنفسهای  تیمامور ،مورد 123 یقلب یها تیماه بود، مامور

 مورد  بوده است .48 ها تیمسموم

تلفن  مورد 464سیزده هزار و ماه امسال،  درخرداد  :گفتدر ادامه  پوریعل

تماس مزاحمت  603تعداد  نیمد که از اآبه صدا در  115اورژانس  یها

تماس منجر به اعزام  1950و تماس مشاوره بوده است 371بوده و   یتلفن

 .شدمبوالنس آ

پرسنل  ینسبت به نحوه خدمات رسان یدرصد 90 یباال تیاز رضا وی

 یکنندگان خدمات امداد افتیاز در ینظر سنج تماس و یمرکز ط نیا

 .مرکز خبر داد نیا یدرمانو 

 ؛اصفهان خبر داد 115رئیس اورژانس 

در  تیورـمأهزار م ۷1از  شـیب

            اصفهان اورژانـسه ـکارنام

 امسالماهه نخست  3در 

اصفهان، دکتر غفور  115مرکز اورژانس  یبه گزارش روابط عموم ◄

استان  یمارستانیبشیاورژانس پ یهانیاظهار کرد: تکنس نیراست

 ت،یمامور 194هزار و  71ماهه نخست امسال با حضور در  3اصفهان در 

 حانِ و مجرو یرانندگ ریحادثه غ 268هزار و  55 مارانِیبه مصدومان و ب

 .کردند یامدادرسان یحادثه رانندگ 927هزار و  15

کرد:  حیاستان اصفهان تصر یپزشک یهاتیحوادث و فور ریمد

 407هزار و  36شهرستان اصفهان  یمدت برا نیذکر شده در ا یآمارها

 تیمامور 302هزار و  29شامل  یمارستانیبشیاورژانس پ اتیعمل

 .بوده است یتصادف تیمامور 105هزار و  7و  یرتصادفیغ

خردادماه،  انیامسال تا پا یخاطرنشان کرد: از ابتدا نیراست دکتر

 تیبار به مامور 11استان اصفهان  یپزشک یهاتیفور ییاورژانس هوا

منتقل کرد که از  یو مصدوم را به مراکز درمان ماریب 14اعزام شد و 

تصادفات  دگانیحادثه د یبرا تیمامور 6ها  تیمامور نیمجموع ا

 1و  یپزشک یتهایموارد فور گریاعزام د یبرا تیمورما 4و  یرانندگ

 .انتقال مادر باردار بودند یبرا تیمامور

 155استعداد  ااستان اصفهان ب یمارستانیبشیشد: اورژانس پ ادآوری یو

اتاق فرمان در سرتاسر  5دستگاه اتوبوس آمبوالنس و  2 ، یامداد گاهیپا

در حال ارائه خدمات  گانیو را یاستان به صورت شبانه روز

 ادامه خبر به شهروندان است. یپزشک یهاتیفور

 یمرکز اورژانس تهران گفت: حوال سیرئ انیصابر مانیدکتر پ ◄

در  یا رهیتصادف زنج نهم تیرماه روز چهارشنبه قهیدق 19:04ساعت 

با  که تهران اعالم شد 115تهران به مرکز اورژانس  -قم  میجاده قد

دستگاه  6خبر بالفاصله دو دستگاه اتوبوس آمبوالنس و  نیاعالم ا

 .آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند

نفر مصدوم شدند که بعد از اقدامات  11نفر جان باختند و  3حادثه  نیدر ا

 .افتندیانتقال  یاورژانس به مراکز درمان یها نیتوسط تکنس هیاول

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2388:2021-06-29-08-53-51&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2388:2021-06-29-08-53-51&catid=80&Itemid=296
https://ems.mui.ac.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-71-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-3-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://ems.mui.ac.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-71-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-3-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 1400ماه تیر  16*   14 سال اول *  شماره

 
 

 یـاجتماع ۵
 

اورژانس  شرفتهیبالگرد پدو فروند از  ییرونما
 رازـیدر ش یـیهوا

مرکز حوادث و  یگزارش روابط عموم به ◄

استان فارس، دکتر محمد جواد  یپزشک یهاتیفور

به ناوگان  شرفتهیدو فروند بالگرد پ نکهیا انیبا ب انیمراد

، گفت: با ه استفارس افزوده شد ییاورژانس هوا

توان،  شیانجام شده و در جهت افزا یهایریگیپ

به  ییپاسخگو یبرا زیو ن هاازسرعت و تعداد پرو

و  یحاد قلب مارانیب ،یکیو تراف یاجاده یهاتیمامور

وند بالگرد انتقال به موقع مادران باردار دو فر ،یمغز

 .افتیارائه خدمات به استان اختصاص  یبرا

دو فروند بالگرد از  نیاز ا یکی نکهیبا اشاره به ا وی

با  ماریب 12حمل همزمان  تیاست که قابل   MI 17نوع

را  یطوالن یهاریو استفاده در مس یمراقبت کامل پزشک

  BELL 250 از نوع زین گریدارد، ادامه داد: بالگرد د

و استفاده در  ماریحمل سه ب تیظرف یدارااست که 

 تیاز اهم یدر امدادرسان سرعتاست که  یحوادث

 .برخوردار است یاژهیو

در هر پرواز حضور  نیتکنس 2 نکهیا انیبا ب انیمراد

 زاتیها مجهز به انواع تجه بالگرد نیادامه داد: ا ابند،ییم

 ICUنوزادان،  ICU از جمله یاورژانس شرفتهیپ

 .است التوریو دستگاه ونت یقلب مارانیب ژهیبزرگساالن و

بالگرد اورژانس  نکهیا انیاورژانس فارس با ب سیرئ

حلقه و چرخه درمان  لیدر جهت تکم یفارس گام

تاکنون  سال جاری یشد: از ابتدا ادآوریاست، 

به  ییامداد هوا اتیعمل 55اورژانس فارس با انجام 

ارائه کرده  یپزشک یها تیت فوراخدم انیمددجو

 .است

 یزمان در ارائه خدمات پزشک تیریکرد: مد حیتصر او

 یهااز دستاورد یو انتقال مصدومان به مراکز درمان

. در استان پهناور فارس است ژهیبه و ییاورژانس هوا

 یهاو مصدومان از استان مارانیب رشیمرجع پذ رازیش

 یهاکشور است و استان فارس با وسعت جاده یجنوب

حوادث  نهیپرحادثه در زم یهاتاناز اس یکیخود 

 نیاز مهمتر ییاورژانس هوا نرویاست، از ا یکیتراف

               اورژانس فارس یهایهمکار شیافزا
 استان یـستیبهزو 

 یهاتیمرکز حوادث و فور سیرئ  ◄

نامه استان فارس با اشاره به انعقاد تفاهم یپزشک

 یستیفارس و اداره کل بهز 115اورژانس  نیب

 یبرا ینامه همکارتفاهم نیاستان، گفت: ا

 دگانیدبیکمک و ارائه خدمات به آس

 .منعقد شد انیو مددجو یاجتماع

مرکز حوادث و  یگزارش روابط عموم به

استان فارس، دکتر محمد  یپزشک یهاتیفور

 تیریمرکز مد یاز همکار انیجواد مراد

 یستیو اداره بهز یپزشک یهاتیحوادث و فور

 جادیو ا انیکمک به مددجو یاستان برا

و اورژانس  یخدمات پزشک نیب ییافزاهم

 .خبر داد یاجتماع

مشترک مرکز  یافزود: تفاهم نامه همکار او

استان  یپزشک یهاتیحوادث و فور تیریمد

فارس به منظور  یستیفارس و اداره کل بهز

بستر مناسب جهت بهبود ارائه خدمات  جادیا

 ،یپزشک یهاتیسالمت در حوزه فور

به  یو سالمت اجتماع یریشگیپ ،یتوانبخش

 .است دهیبه امضآء رس ازمندیافراد ن

دو  یتعامل و همکار نکهیبا اشاره به ا انیمراد

در جهت رفع مشکالت جامعه  تواندیسازمان م

که  یانیشد که مددجو ادآوریاثرگذار باشد، 

 طیهستند شرا یستیتحت پوشش سازمان بهز

 یتمام تالش را برا دیبا نیدارند بنابرا یخاص

 .کار گرفتخدمات به آنان به یارتقا

 شیاورژانس استان فارس ادامه داد: افزا سیرئ

در بهبود ارائه خدمات به  یتعامل و همکار

به مداخالت  ازمندیاورژانس و افراد ن مارانیب

و اقدام مشترک  یو توانبخش یاجتماع ،یروان

به جهت کنترل و کاهش  کپارچهیو 

 نیموضوع ا نیاز مهمتر یاجتماع یهابیآس

 .است کسالهیتفاهم نامه 

 یپزشک یهاتیفور میکرد: اعزام ت حیتصر او

 بیبه محل حادثه هنگام بروز هرگونه آس

اعم از  یخانگ یهادر موارد خشونت یاجتماع

 ،یمعلول آزار ،یهمسرآزار ،یکودک آزار

 خبر داد؛ فارس 115رئیس اورژانس 

            اهـواز به دلیل  11۵اورژانس کامل اماده باش 
 خوزستان در استان شدید یگرما

با شروع  :اهواز گفت یپزشک یها تیزاده مسئول فور نیمنصور پور حس؛ اهواز اورژانس یبه گزارش روابط عموم◄

 درصورت به حالت آماده باش درآمدند و 115 اورژانس یها گاهیپا هیدما و مصرف برق، کل شیفصل گرما و بحران افزا

 .گردد یدستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام م کی سریعاًو گزارش  یسوز هرگونه آتش

 .شوند یانتقال داده م مارستانیبه ب تکنسین اورژانستوسط  یگرمازدگ لینفر بدل 2زاده در ادامه گفت روزانه  نیپورحس

ضعف و  ،یاریعضالت، کاهش سطح هوش یمثل گرفتگ یگرمازدگ میدرصورت مواجه با عال کرد هیتوص انیدر پا وی

 .ندیبه اورژانس مراجعه نما یبودن به مراکز درمان کیدر صورت نزد ایو  رندیتماس بگ 115فورا با  ،یحالیب

تنگ را آزاد، صورت  یها ، لباسانتقال دادهگرمازده را به محل امن و خنک  ماریآمبوالنس به محل حادثه ب دنیقبل از رس

 .دیباشوی  یاریرا با آب شسته و مراقب تنفس و سطح هوش یو دستان و

 .است التوریو دستگاه ونت یقلب مارانیب ژهیبزرگساالن و

در جهت  یبالگرد اورژانس فارس گام نکهیا انیبا ب وی

 یشد: از ابتدا ادآوریحلقه و چرخه درمان است،  لیتکم

 اتیعمل 55تاکنون اورژانس فارس با انجام  سال جاری

 یپزشک یها تیت فوراخدم انیبه مددجو ییامداد هوا

 .ارائه کرده است

 یزمان در ارائه خدمات پزشک تیریکرد: مد حیتصر او

 یهااز دستاورد یو انتقال مصدومان به مراکز درمان

. در استان پهناور فارس است ژهیبه و ییاورژانس هوا

 یهاو مصدومان از استان مارانیب رشیمرجع پذ رازیش

 یهاکشور است و استان فارس با وسعت جاده یجنوب

حوادث  نهیپرحادثه در زم یهاتاناز اس یکیخود 

 نیاز مهمتر ییاورژانس هوا نرویاست، از ا یکیتراف

استان  نیدر ا ازمندانیبه ن یارکان خدمات رسان

 .شودیمحسوب م

 ییاورژانس هوا گاهیپا 5گفت: در حال حاضر  انیمراد

 یپزشک یهاتیارائه خدمات فور یدر استان فارس برا

تعداد  ازیدارند که در صورت ن تیفعال ازمندانیبه ن

 است. شیها قابل افزا بالگرد

 طیهستند شرا یستیتحت پوشش سازمان بهز

 یتمام تالش را برا دیبا نیدارند بنابرا یخاص

 .کار گرفتخدمات به آنان به یارتقا

 شیاورژانس استان فارس ادامه داد: افزا سیرئ

در بهبود ارائه خدمات به  یتعامل و همکار

به مداخالت  ازمندیاورژانس و افراد ن مارانیب

و اقدام مشترک  یو توانبخش یاجتماع ،یروان

به جهت کنترل و کاهش  کپارچهیو 

 نیموضوع ا نیاز مهمتر یاجتماع یهابیآس

 .است کسالهیتفاهم نامه 

به  یپزشک یهاتیفور می: اعزام توی افزود

 بیمحل حادثه هنگام بروز هرگونه آس

اعم از  یخانگ یهادر موارد خشونت یاجتماع

 ،یمعلول آزار ،یهمسرآزار ،یکودک آزار

با اورژانس  یو همکار یاقدام به خودکش

به اورژانس  یاعالم موارد اضطرار ،یاجتماع

 .است نامهفاهمت نیاز تعهدات بدر ا یبخش 123

 میمستق یخط ارتباط جادیا نیهمچن انیمراد

و  یاتیارتباط عمل یدر برقرار عیجهت تسر

پروتکل جهت ارائه  نیدر تدو یهمکار

مرتبط به دو حوزه را  نیخدمات بهتر به مراجع

دو مرکز  این نیبه عنوان اقدامات مشترک ب

 عنوان کرد.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400ماه تیر  16*   14 سال اول *  شماره

 
 

 چند رسانه ای 6
 

 بهداشت از سازمان اورژانس کشوربازدید نماینده سازمان جهانی 

              تیرماه سال جاری در راستای افزایش همکاری ها با سازمان اورژانس کشور با حضور در محل این سازمان 14روز دوشنبه  در ایران، دکتر سید جعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت ◄

 دکتر پیر حسین کولیوند دیدار و گفتگو کرد.  با

 کرد. درمانی سازمان اورژانس کشور دیدارمراقبت های پایش هدایت و در حاشیه این دیدار از محل دیسپچ، مرکز هدایت عملیات و بحران و مرکز  وی

 جهت مشاهده این گزارش تصویری کلیک کنید

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2397:2021-07-05-06-50-56&catid=83&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2397:2021-07-05-06-50-56&catid=83&Itemid=294


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400ماه  ریت 16*   14سال اول *  شماره 
 سردبیــر 

 موسویسید اشکان  
 

 زیـشروین تبری: تحریریه
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