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تفاهم نامه  یامضا نییشهردار تهران در آدکتر حناچی  ◄

تهران و سازمان اورژانس  یمشترک شهردار یهمکار

سازمان اورژانس  یکه با همکار یگفت: اقداماتکشور،

هنوز  رایدر حد مانور است ز میده یکشور در تهران انجام م

حاد و  طیوقوع شرا یبرا دیرو با نیرخ نداده و از ا یبحران

 .میباش مادهآ رمترقبهیحوادث غ

تفاهم نامه  یامضا نییعصر چهارشنبه در آ یحناچ روزیپ

تهران و سازمان اورژانس کشور  یمشترک شهردار یهمکار

دستگاه  کیتهران به عنوان  یشهردار گاهیبا اشاره به جا

گفت: اگر  یشهر تیریمد یدهنده و دستگاه متول سیسرو

 یبا دستگاه میو ارائه خدمات به مردم بتوان یده سیدر سرو

 شد. میخرسند خواه میداشته باش یاورژانس همکار ندمان

 کشـوری

 

 تهران یشهردار بامشترک سازمان اورژانس کشور  یتفاهم نامه همکار امضای
 کیو برطرف شده و همزمان  ییدر مناطق مختلف شناسا

از اورژانس در  ندهینما کیو  یاز خدمات شهر ندهینما

 .کنند یریگیو پ یبررس جهیمناطق موضوعات را تا حصول نت

اورژانس  گاهیپا 122 یداد: در حاضر به طور کل حیتوض یو

در  گاهیپا ۳4عدد در سوله ها،  ۵۹در تهران وجود دارد که 

در معابر  گاهیپا 2مترو و  یها ستگاهیدر ا گاهیپا 2کانکس، 

 قرار دارند.

سازمان  سییر وند،یکول نیحس ریپدکتر مراسم  نیدر ا

کل دفتر  ریمشاور و مد ،یکاظم یاورژانس کشور، مصطف

عامل شرکت شهر سالم،  ریمد نه،یچوب دیشهردار تهران، حم

تهران و  یشهردار یمعاون خدمات شهر ،یزدانی یمجتب

 حضور داشتند. یسازمان آتش نشات سییر ،یداور یمهد

از وجود  یناش یکه بهره ور میکن یکار دیالزم در تهران فراهم شده و با یها رساختیامروز ز نکهیا انیبا ب یو

                که انجام  یو همه اقدامات میحاد در تهران مواجه نشد طیها باال رود گفت: ما هنوز با شرا رساختیز نیا

 .مانند مانور است میده یم

 ریو سا یشهر تیریمد انیها م یهمکار دی. بامیآماده باش دیرخ دهد با یافزود: اگر در تهران زلزله ا یحناچ

مقابله با  یمردم برا یهمزمان توانمند ریمس نیشود و در ا شتریاورژانس ب رینظ یو خدمات یامداد یدستگاه ها

 .ابدی شیحوادث و بحران ها هم افزا

 یلیما با اورژانس خ یکرد و گفت: همکار یو انعطاف سازمان اورژانس کشور و تهران قدردان یاز همکار یو

 شود. دشانیعا یشتریبهره ب یهمکار نیمردم از ا میدواریاز وزارت بهداشت است و ام شتریب

با  یخوب یلیخ یتفاهم گفت: اورژانس تهران همکار نیتهران هم درباره ا یشهردار یمعاون خدمات شهر

و محل  ییموضوع اورژانس هوا ریتفاهم نامه کمک خواهد کرد که در چند بخش نظ نیدارد و ا یشهردار

 سر آن تفاهم شده است. رو ب یاقدامات در سه فاز طراح نیانجام شود که ا یعتریاستقرار بالگردها اقدامات سر

بالگرد  یفضا جادیااورژانس و  یها گاهیپا شیتفاهم نامه مربوط به افزا نیا گریادامه داد: بخش د یزدانی یمجتب

 داشته است. یخوب یهمکار نهیزم نیدر ا یاست که سازمان آتش نشان ییو اورژانس هوا

موتورالنس ها و در  یآتش نشان ستگاهیا 64ران گفت: در حال حاضر در ـته یشهردار یرـاون خدمات شهـمع

 .اورژانس مستقر شده است یخودرو گاهیپا 1۸

 یبحران در پهنه شمال، شرق، غرب، مرکز گاهیشده و پنج پا یاورژانس راه انداز گاهیپا 6۵کرد:  انیب یـزدانی

 .شده و آماده ساخت است نییو جنوب هم تع

س است ـاورژان گاهیپا 122 زـیتفاهم مربوط به تجه نیران گفت: فاز اول اـته یردارـشه یخدمات شهر معاون

 .است ریفعال و دا یتعداد به صورت کانکس نیاز ا گاهیپا ۳4 دیدان یهمانطور که م

 راداتیاضافه شود. اشکاالت و ا یفعل یها گاهیشده و به پا نییتب ییافزود: در فاز دوم قرار شد استانداردها یزدانی

 در

از  یمیکرد و گفت: ن یسازمان قدردان نیتهران با ا یشهردار یسازمان اورژانس کشور از همدل سییر

 .شده است جادیا یتوسط شهردار تختیاورژانس در پا یهاگاهیپا

تهران و سازمان اورژانس  یمشترک شهردار یتفاهم نامه همکار یامضا نییدر آ وندیکول نیرحسیپدکتر 

 یکارها یتهران گفت: شهردار یاز شهردار یکشور که در دفتر شهردار تهران برگزار شد، ضمن قدردان

 تیو رضا یخدمت رسان تکار و سرع تیفیک شیآن باعث افزا جهیاورژانس انجام داده که نت یبرا یبزرگ

مردم  انیتهران به م یشهردار قیرا از طر یاورژانس، آموزش عموم یها گاهیافزون بر پا .شهروندان شده است

 .شد یادیاستفاده ز یشهر یمترو و تابلوها یها ستگاهیمحالت و ا یسرا تیو از ظرف میبرد

به  یینمایس یها لمیپخش ف یدر ابتدا هیثان 60مقرر شد  یکرد: حت حیسازمان اورژانس کشور تصر سیرئ

 .ابدیآموزش موضوعات اورژانس اختصاص 

کرد:  انیشده است ب جادیا ییهم افزا یو آتش نشان یشهردار یروهاین نیب نکهیبا اشاره به ا وندیکولدکتر 

با  یخوب یلیخ یحوزه همکار نیتهران است و در ا یبحران در تهران به عهده شهردار تیریمد تیمسئول

 .منابع شده است رهیسازمان اورژانس انجام شده که باعث ذخ

مرکز  ۷0 یباال یشهردار یما بود که به لطف همکار یاصل یاز دغدغه ها یکی ییافزود: اورژانس هوا یو

از افراد را  یلیموثر بوده و جان خ اریبدحال بس یها ضیو مر یوندیپ یشده که در انتقال اعضا دهیتدارک د

 .نجات داده است

آن با  گاهیپا 12۵مشغول هستند  تیثابت اورژانس در تهران به فعال گاهیپا 22۵داد: مجموعا اگر  حیتوض او

اورژانس  یبرا یبهداشت هم گفته ام که شهردار ریبه وز و شده است یساخته و راه انداز یکمک شهردار

 .سنگ تمام گذاشته است

گفت: موتورالنس ها در کمتر از  زیعوامل اورژنس به صحنه ن دنیدرخصوص زمان رس نیهمچن دکتر کولیوند

 ادامه خبر کند. یرقابت م ایعدد با دن نیکه ا قهیدق 14رسند و آمبوالنس ها در  یبه مقصد م قهیدق ۹

 شهر تهراندر پنج نقطه  منیا های مارستانیب زیبر ساخت و تجهتأکید 

اورژانس کشور با سازمان جلسه مشترک سازمان  ◄

در تاریخ          بحران شهر تهران تیریو مد یریشگیپ

اردیبهشت ماه سال جاری در محل سازمان  1۵

 مارستانیب زیبر ساخت و تجه اورژانس کشور برگزار و

 .شد دیدر پنج نقطه شهر تهران تاک منیا های

 نیاورژانس کشور، در ا رسانیبه گزارش مرکز اطالع 

 سازمان اورژانس کشور  سییرر کولیوند دکتنشست 

سامانه هشدار زلزله  ها،مارستانیب یمنیاگفت: 

 یو اتصال مترو منیا های مارستانیب جادیا مارستان،یب

است که  یموارد نتریعمده  ،یبه مراکز درمان یشهر

ب شهر یاز آس یریشگیو پ سازی منیا یبرا دیبا

 .ردیمورد توجه قرار گ ایتهران در حوادث و بال

 منیو ا یو بازساز زیبا اشاره بر تجه وندیدکتر کول 

 مارستانیبها افزود: اکنون سه چهارم مارستانیب یساز

 شیچهارم آنها ب کیسال و  ستیاز ب شیتهران ب یها

پس از  ستیاز پنجاه سال قدمت دارند که ضرور

و  عیواکنش سر های گروهبه پد بالگرد، یبازساز

 مجهز شوند. یقو یژنراتورها

آنها در پنج  یها گاهیگفت: استقرار اورژانس و پا یو

 . دارد یادیز تیبحران اهم تیریپهنه تهران در مد

 

 اگر از زمان  نکهیا انیسازمان اورژانس کشور با ب سییر

 میزودتر مطلع شو هیوقوع زلزله پنج تا هفت ثان

کاهش خواهد  یریخسارات و تلفات به شکل چشمگ

با  عیگفت: در حال حاضر سامانه هشدار سر افتی

کارت و امکانات  میو س ییویاستفاده از ارتباطات راد

 اورژانس قابل اجرا است.

به بت اورژانس نس تیبر اولو دیبا تاک وندیدکتر کول

 جادیدر زمان بحران افزود: ا یامداد یها میت ریسا

اورژانس، ارزش و  عیارائه خدمات سر یامکانات برا

 دیاورژانس با یها گاهیپا گاهیدارد و جا یاعتبار فراوان

 .لحاظ شود یدر مبلمان شهر

سالمت و  عیواکنش سر هایکرد: گروه  حیتصر یو

 تهران  یشهر و شهردار یشورا یاورژانس با همکار

 تـیس با موفقـرد و اورژانـد کــل خواهـق تر عمـموف

 رود. یم شیپ یشتریب

 مارستانیسازمان اورژانس کشور بر ساخت ب سییر

 یدر پنج نقطه تهران با حداقل هزار تخت برا منیا یها

شهر تهران  ندهیآ یدر بحران ها یخدمت رسان

 کرد. دیهمچون زلزله تاک

 نیز بحران شهر تهران تیریو مد یریگیسازمان پ سییر

حادثه  نروتریشینشست گفت: زلزله به عنوان پ نیدر ا

قرار دهد  ریتواند کل کشور را تحت تاث یشهر تهران م

 .ستیمقابله با آن ضرور یشهر برا زیو تجه یمنیو ا

 جادیا برایاعتبار و بودجه  نیبر تام یمحمد یکرم

 و ها مارستانیب سازی منیمقاوم و ا های رساختیز

 لینک خبر کرد. دیتاک عسری هشدار سامانه به اتصال
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 س کشورـان اورژانـس سازمـت رئیـپیام تسلی

  "على رستمى"ع سالمت ـمدافادت ـى شهـدرپ 
دکتر پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور در پیامى شهادت  ◄

 ین با سابقه اورژانس شیروان را تسلیت گفت.تکنس "على رستمى"مدافع سالمت 

  

 ادیــست

 

 CBRNEحـوادث  در ها مارستانیب یاستانداردسازو  تیفیبهبود ک

 یبا موضوع اعتبار بخش ینیبال یبرجسته سم شناس دیدر نظام سالمت با حضور اسات داتیو تهد تیمسموم تیریمد ،ییایمیپدافند ش تهینشست کم ◄

 .( برگزار شدیو انفجار یهسته ا ،ییپرتو ،ییایمیش ،یستیحوادث ز  CBRNEیها مارستانیب یو استاندارد ساز

 یبا استفاده از استاندارد ها یمارستانیاعتبار ب نییو تع کیستماتیس یابیارزش ندیفرا یمارستانیب یاورژانس کشور، اعتبار بخش یاطالع رسان مرکز

 .نشست بود نیاهداف ا نیاز مهمتر CBRNE در مقابله با حوادث مارستانهایب یسطح آمادگ شیمطلوب که سبب افزا

مبحث  زیهمراهان و کارکنان و ن مار،یب یمنیا یحفظ و ارتقا ،یپزشک یخدمات سالمت، کاهش خطا تیفیبهبود ک یمناسب برا یراهبردها نیهمچ

 .شد یبررس یدمیاپ نیکاهش و کنترل ا وهیدوت مربوطه و ش یبا متانول، آنت تیمسموم

 شد.  دیزمان ممکن تاک نیفن در کمتر نیبا صاحبان ا یجلسات کارشناس لیحوزه بر تشک نیموضوع درمان در ا تینشست با توجه به اهم نیا در

 ادامه خبر شود. یگفته م یو انفجار یهسته ا ،ییپرتو ،ییایمیش ،یستیبه حوادث ز CBRNEحوادث  
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مَِّن وَمِنْهُم قَضَىنَحْبَهُ مَِّن فَمِنْهُممِِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَِّهَ عَلَیْهِ  

 تَبْدِیلًا بَدَِّلُوا وَمَا یَنتَظِرُ
 

در ایام سوگواری امیر مؤمنان حضرت على ابن ابى طالب )ع(، متأسفانه خبر 

از بهترین نمونه هاى  "على رستمى" ادیناگوار شهادت همکار گرانقدر، زنده 

فداکارى و جهادى فوریت های پزشکی استان خراسان شمالى که در راه 

به  روناخدمت به هموطنان عزیزمان در خط مقدم مقابله با ویروس منحوس ک

مبتال و جان خود را از دست داد، موجب تألم و تأثر خاطر  1۹-بیمارى کووید

 .دیاینجانب گرد قیعم

شائبه ایشان که عمر خود را وقف خدمت به هموطنان  یخدمات ب دیترد بدون

وجه  نیراه جان خود را فدا کرد، در نزد خداوند متعال به بهتر نینمود و در ا

 .خواهد بود شانیآخرت ا یمردم توشه اى برا ریخ یممکن محفوظ و دعا

 ی عهیضا نیواالمقام، ا دیشه نیبا خانواده ا یضمن ابراز همدرد نجانبیا

دردناک را به بازماندگان و خانواده بزرگ سازمان اورژانس کشور تسلیت 

سفر کرده رحمت واسعه از درگاه خداوند متعال  زیآن عز یعرض نموده و برا

 .مینما یمسألت م
 

 دکتر پیرحسین کولیوند

 رئیس سازمان اورژانس کشور

 متن پیام به شرح زیر است:

 

 ور ـس کشـازمان اورژانـك رئیس سـپیام تبری

 رـت عید سعید فطـبه مناسب
دکتر پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور درپیامى، ضمن  ◄

 آرزوى قبولى طاعات و عبادات، فرارسیدن عید سعید فطر را تبریک گفت.

  

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 الحمدهلل علی ما هدانا و له الشكر علی ما اوالنا
 

نمودن ماه  یاست که پس از سپر یروشن و پاک یفطرت ها دیسعید فطر، ع دیع

روز از ماه شوال اجر و پاداش خود را تنها در قرب  نیمبارک رمضان در نخست

است  یاز آن کسان یابد یسعادت و سرافراز دیترد یکنند. ب یجستجو م یاله

منان و  گارعبادت پرورد شهیماه مبارک، اند نیا امیکه همه عمر چون ا

 .به خلق او را دارند یو مهربان یخدمتگزار

مبارک رمضان امسال در سازمان اورژانس کشور با تمام توان براى حفظ  ماه

سالمتى هموطنان عزیزمان تالش کردیم و خصوصا در خط مقدم مبارزه با 

 .ویروس منحوس کرونا در کنار مردم عزیز کشورمان بودیم

ات و عبادات و استجابت دعاها، حلول هالل طاع یقبول یضمن آرزو نجانبیا

مسلمانان جهان، ملت  یفطر را به تمام دیبزرگ سع دیع دنیماه شوال و فرا رس

 تیو تهن کیبه ویژه همکاران پرتالشم در اورژانس سراسر کشور تبر رانیا زیعز

  همگان را  امتعزت و کر ،یعرض نموده، از خداوند قادر متعال رستگار

 .مینما یمسئلت م
 

 پیرحسین کولیوند دکتر

 سازمان اورژانس کشور رئیس

 متن پیام به شرح زیر است:

 99واحد عملیات در سال تکنسین های برتر 

شاغل در مراکز  اتیشاخص واحد عمل یچهره ها یها تیمستندات مربوط به سوابق خدمات و فعال یابیبر اساس ارز دگان،یانتخاب برگز ندیفرا ◄

شده  یهمکاران معرف یها تیمستندات مربوط به فعال یابیبا ارز ات،یستارگان ح یمرکز تهیاورژانس سراسر کشور صورت گرفت. کم یها گاهیو پا

در حوزه  ۹۹سال  دهیشده بودند به عنوان نفرات برگز ازاتیامت نیرا که موفق به کسب باالتر یزانیسه نفر از عز ،یاورژانس دانشگاه اکزتوسط مر

 .کرد یانتخاب و معرف اتیعمل

از  یو فن یحرفه ا ،یمختلف اخالق یها نهیسازمان اورژانس کشور در زم اتیبه کسوت مقدس همکاران واحد عمل وستنیپ یالزم برا هیاول اصول

موارد  ،یتوان به سابقه کار یراستا م نیموثر در ا یجمله مالک ها از .باشد یم اتیستارگان ح یبند ازیموارد مورد نظر در جدول امت نیمهمتر

از حسن خلق،  یبرخوردار نیهمچن .اشاره کرد یورزش یفرهنگ یها تیو فعال یپژوهش یآموزش یها تیموفق، فعال مانیموفق، موارد زا یایاح

 .انتخاب بوده است نیاز جمله موارد موثر در ا زین فیدر انجام وظا تیو خالق یبه نظم و انظباط سازمان یبندیپا ثار،یا هی، روح یامانتدار

 ادامه خبر  است. ریه شرح زب زانیعز نیکسب شده توسط ا ازاتیامت زانیو م دهینفرات برگز یاسام فهرست

 .منتشر شد ۹۹در سال  (اتی)ستارگان ح اتیواحد عمل دهینفرات برگز یفطر ، فهرست اسام دیسع دیهمزمان با حلول ع

 مجتبی کریمی -نفر اول 
 زدی یمارستانیب شیمرکز اورژانس پ اتیستاره ح

 یقبادیاحسان ک - نفر دوم
 نیاسفرا یمارستانیب شیمرکز اورژانس پ اتیستاره ح

 صحرانورد لیاسماع - سومنفر 
 رجندیب یمارستانیب شیمرکز اورژانس پ اتیستاره ح

 یاکبر شهباز -نفر چهارم 
 اصفهان یمارستانیب شیمرکز اورژانس پ اتیستاره ح

 ینیعباس حس دیس - چهارمنفر 
 آبادان یمارستانیب شیمرکز اورژانس پ اتیستاره ح

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2221:2021-05-10-07-41-26&catid=83&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2221:2021-05-10-07-41-26&catid=83&Itemid=294
http://115.ir/index.php/2019-05-24-23-39-42/item/450-2021-05-12-07-46-59
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 تیریمد یبه گزارش روابط عموم ◄

استان  یپزشک یهاتیحوادث و فور

 دیهمسر شه ییآقابابا خانم اصفهان؛

از پرسنل  انیمدافع سالمت، جواد باقر

استان اصفهان ضمن  یپزشک یهاتیفور

 زیعز دیشه نیو خاطره ا ادی داشتیگرام

ماهِ  نیفرورد ازدهمیجواد در روز  گفت:

 یاز اهال یمذهب یدر خانواده ا 1۳۵6سال 

 شهر

 اصفهان اورژانساز پرسنل  انیباقر جواد دیشهبا همسر ویژه مصاحبه 

ــهر  ــد؛ او دومش پس از گذراندن  وی فرزند خانواده بود. نیدهق متولد ش

در بخش  ۸۹، از سال  یآموزش یکردن دوره ها یو سپر لیدوران تحص

ست در ا شد و توان شغول  شت و درمان به خدمت م شغل به ادامه  نیبهدا

 بپردازد. تیفعال

ازدواج  گریکدیبا  1۳۷۹کرد: بنده و همســرم در ســال  حیتصــر ییآقابابا

 متولد شد. 1۳۸6در سال  نیو پسرمان محمدمت میکرد

 یارــت، فداکـبه گذش توانیواد مــبارز ج اتی: از خصوصادامه داد یو

 عاشق خدمت به محرومان یو ،اشاره کرد نشیو احترام خاص او به والد 

ندان بود  ـــتم هان یریبه دور بود و هر کار خ ایاز ر ،و مس و  یرا بطور پن

 داد. یانجام م انهیمخف

ق اخال نکهیا انیبا ب انیباقر دیهمسر شه

 خوش جواد زبانزد خاص و عام بود

گفت: جواد اهل نماز اول وقت، روزه 

با وجود کسالت، تالوت قرآن و  یدار

توسل به ائمه اطهار بود و هرچه داشت 

از  ،دانست یرا لطف پروردگارش م

بود  زاریو تهمت کامال ب بتیدروغ، غ

  یـیع هاـجم نـیاز چن کردیم یـو سع

 تیرا اولو یتالش و مهربان بود و درستکارپر اریجواد بسدوری کند.

 زیادعا همکارانش ن نیبر ا ،اش قرار داده بود یدر امورات زندگ یاصل

گاه  چیبود که در مدت خدمت خود ه ییدهند. او انسان واال یم یگواه

که  ییزوبه آر نکهیا نکرد تا یخال تیشانه از مسئول یطیشرا چیو در ه

 .دیحسرت آن را در دل داشت رس

مهردشت در  11۵در اورژانس  تیدهه فعال کیجواد پس از  افزود: یو

 یامام زمان ) عج( زمان الدیمصادف با شبِ م 1400 نیروز هشتم فرورد

خطرناک و  چیمارستان بود، در پیمادر باردار به ب کیکه در حال انتقال 

با ی لیدستگاه تر کیدر اثر برخورد  جهیهسن یروستا زیحادثه خ

  شد. لیشهادت نا به درجه رفیعآمبوالنس درمانگاه 

  تیورــمأهزار م ۶۰از  شیـام بـانج

 ۹۹اورژانس کرمانشاه در سال 

 یحوادث دانشگاه علوم پزشک ریو مد یمارستانیب شیاورژانس پ سیرئ ◄

 یدر راستا تیمامور ۸0گذشته پنج هزار و  کسالیکرمانشاه گفت: در 

 .میادر سطح استان انجام داده 1۹ دیمبتال به کوو مارانیکمک و انتقال ب

 مارانیب ییتعداد، جابجا نیاز ا تیمامور ۸12افزود:  «یعیهومن رف» دکتر

ها  بخش و انتقال آن کی تیظرف لی)بخاطر تکم یمارستانیب نیب ییکرونا

ها مبتال به کرونا از شهرستان مارانیانتقال ب ای ( وگردی بخش و مارستانیبه ب

 .است بوده مرکز استان یبه مراکز درمان

 ،ددار اریفعال در اخت یروین 6۵0اورژانس استان کرمانشاه  نکهیا انیبا ب او

 یماریبه ب ریاخ کسالیاورژانس در  یروهانی درصد60اظهار داشت: 

 .مبتال شدند 1۹ دیکوو

اورژانس کرمانشاه در سال  تیهزار مامور 60از  شیاز انجام ب یعیدکتررف

با  یتنفس مارانیمربوط به ب هاتیمامور نیشتری: بگفت و خبر داد زین ۹۹

 .بوده است یو تصادف یقلب مارانیب نیکرونا و همچن روسیو وعیتوجه به ش

 ونیلیم 110با اعتبار  نیگود ایجاده اورژانس  گاهیشد: پا ادآوری یعیرف

 ونیلیم ۵00با اعتبار  یطالقان مارستانیب  ینیبال یهاتومان، مرکز مهارت

 گاهیتومان، پا ونیلیم 1۷0)در کرمانشاه( با اعتبار  نایس یشهر گاهیتومان، پا

 گاهیتومان و پا ونیلیم ۵0 اعتبار با  شهر کرمانشاه 6شماره  یآموزش

 .افتتاح شدند نیز اخیراًموتورالنس 

 نیدر ا یپزشک زاتیآمبوالنس و تجه ،یروین نیتام برای کرد: دیتاک او

 .میندار یمشکل چیتازه افتتاح شده ه هاگاهیپا

 یمارستانیب شیاورژانس پ گاهیپنج پا یافتتاح و بهره بردار از نیهمچن وی

 یشرق یدر کمربند گاهیپا کیدر شهر سرپل ذهاب،  گاهیپا 2شامل  گرید

فش کنگاور  یروستا گاهیو پا نیچشمه کبود هرس گاهیشهر کرمانشاه، پا

 .خبر داد کینزد ندهیدر آ

 

 اجتماعـی

 

 یها تـیوزش زبان اشاره به پرسنل فورـآم

 انیارائه خدمات بهتر به ناشنوا یبرا یـپزشک

و  یمعاون فن یقاسم اصفهان؛ اورژانس یبه گزارش روابط عموم◄

سال ماه  بهشتیارد ازدهمیروز شنبه اورژانس گفت: صبح  اتیعمل

 یمیرح یو آقا انیعامل انجمن خانواده ناشنوا ریمد یخانم عباس یجار

اصفهان  یپزشک یها تیانجمن در محل مرکز فور رهیمد تیعضو هئ

 یامکیاختصاص شماره پ یحاضر شدند و از مسئوالن اورژانس برا

 .و تشکر کردند ریتقد انیناشنوا ژهیو یامدادخواه

 یروهایمطرح کردند که ن زیرا ن یشنهادیپ یمیرح یافزود: آقا یقاسم

ارتباط بهتر با افراد  یبه منظور برقرار یمارستانیب شیاورژانس پ یامداد

در صحنه حادثه، زبان اشاره را در حد  یناشنوا در هنگام امدادرسان

گرفتن شرح  یاز الزمه ها یکیچراکه  نند؛یآموزش بب هیو پا یمقدمات

 ماریب ایارتباط هرچه بهتر با مصدوم و  ،یو انجام اقدامات پزشک لحا

قرار است  یاعالم کردند که به زود نیهمچن یخانم عباس .است

 شنیکیکه مانند اپل میکن ییآماده و رونما انیناشنوا یرا برا یشنیکیاپل

ناشنوا  یرا به صورت زبان اشاره برا گرانید یمترجم، صحبت ها یها

 .کند یترجمه م

 شنهادیهرگونه پ افتیدر یجلسه برا نیدر ا 11۵: اورژانس گفت یقاسم

و  انیبه ناشنوا یپزشک یها تیخدمات هرچه بهترِ فور یبا هدف ارتقا

 ادامه خبر کرد. یجامعه معلوالن اعالم آمادگ یگروه ها ریسا

 تکنسین اورژانس شیروان آسمانی شد "علی رستمی"مدافع سالمت دیشه
کرونا تحت درمان قرار  یماریکه متاسفانه به علت عارضه ب روانیشهرستان ش یپزشک یها تیمرکز فور تکنسینساله  4۹ یرستم یعل دیشه ◄

 .کرد میتسل نیجان به جان آفر 1400 ماه بهشتیارد 12 کشنبهیروز داشت، 

 .وستیپ دشیشه ارانیت به ـبود که در جبهه سالم یـرضا رستم دـیدس و برادر شهـاز جانبازان دوران دفاع مق یرستم یعل دـیشه

 .کرد تیفعال یـرفسنجان ی)ره( و هاشم ینیامام خم یها مارستانیده در بـسابقه خدمت داشت و به عنوان رانن یـسال در دانشگاه علوم پزشک 2۷ وی

 .کرد یخدمت رسان مارانیبه ب روانیشهرستان ش 11۵اورژانس  یجاده ا یها گاهیدر پا یپزشک یها تیفور نیبه عنوان تکنس یرستم دیشه نیهمچن

آن مرحوم  یبرا زدانیو از درگاه  نمودهعرض  تیبخصوص خانواده آن مرحوم تسل یهمکار گرانقدر را به همه همکاران و نیاز دست دادن ا عهیضا

 .ئیمنما یعلو درجات و خانواده محترمش صبر مسئلت م

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2185:2021-05-01-12-21-19&catid=80&Itemid=296
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 امدادرسانی اورژانس در حوادث

        ساله  ۸۸ رمردینجات پ ◄

 با تالش تکنسین های یاز خفگ

 جزئیات خبر اصفهان اورژانس

درصــدی 20افــزای  

ـــای  ـــت ه ماموری

ــهد در  ــس مش اورژان

 موج چهارم کرونا

اظهار کرد: در مورد جزئیات این خبر مرکز اورژانس مشهد  سییر◄

 ییکرونا مارانیحجم تعداد ب شیافزا لیدر موج چهارم کرونا به دل

 .درصد رشد داشته است 20، اورژانس یها اتیحجم عمل

با  نکهیبا اشاره به ا ی، در گفتگو باروابط عمومیزدانی یعل دکتر

در اغلب  ییکرونا مارانیب رشیپذ ماران،یب تیبا ستاد هدا یهماهنگ

 مارانیب یبه لحاظ بستر یاست و مشکل ریامکان پذ ها مارستانیب

مسائل  تیوجود ندارد، خاطر نشان کرد: خوشبختانه با رعا ییکرونا

است و  افتهیکرونا کاهش  یماریپرسنل با ب یریدرگ یحفاظت فرد

 .هستند مارانیبه ب یآماده خدمت رسان روهایهمه ن

 طیناوگان آمبوالنس مناطق تحت پوشش دانشگاه در شرا گفت: یو

 مارانیبه ب ،یحاد تنفس مارانیبه ب یکرونا به جز خدمت رسان یپاندم

 .کند یم یخدمت رسان زین مارانیب ریو سا یعروق ،یکیحوادث تراف

حوادث دانشگاه  تیریو مد یمارستانیب شیمرکز اورژانس پ سییر

 یاستخدام یروهاین شیکرد:با افزا یدواریمشهد اظهار ام یعلوم پزشک

 . شودمی داده  یشتریسرعت ب مارانیبه ب یخدمت رسان ندیبه فرا

                   استخدام خود را  هیکه مراحل اول ینفر استخدام ۳44: افزود یو

 11۵به پرسنل خدمت رسان اورژانس  کینزد ندهیگذرانند در آ یم

 ادامه خبر شوند. یمناطق تحت پوشش دانشگاه افزوده م

در مورد  نیاصفهان، دکتر غفور راست اورژانس یبه گزارش روابط عموم ◄

 1400ماه  بهشتیارد 24اظهارکرد: روز گذشته جمعه مورخ جزئیات این خبر 

 ییشده بود با راهنما یو خفگ ییکه دچارانسداد راه هوا یساله ا 6۷مرد 

 . افتینجات  ماریو کمک خانواده ب 11۵اورژانس  یتلفن اژیپرستار تر

روز گذشته به دنبال تماس  1۳:1۷اصفهان افزود:ساعت  رئیس اورژانس

 ،یساله ،خانم صحاف 6۷ رمردیپ یبر خفگ یاصفهان مبن 11۵با  یامدادخواه

 نیکتریکارشناس اتاق فرمان اورژانس ،بالفاصله با گرفتن آدرس و اعزام نزد

و  ییآنها روش بازکردن راه هوا به ماریخانواده ب یآمبوالنس ضمن آرام ساز

کارشناس  ییرفع انسداد را آموزش داد که خوشبختانه با عمل به راهنما

  .افتی مارنجاتیساله برطرف شد و ب 6۷ رمردیپ ییاورژانس، انسداد راه هوا

و با  افتی انیپا یدر محل، تماس تلفن یاتیپرسنل عمل دنیگفت:با رس یو

 مارستانیبه ب ماری،بیپزشک یتهایتوسط پرسنل فور یادامه اقدامات مراقبت

 .افتیاصفهان انتقال  یکاشان

، افزود:از مردم 11۵ یاژتلفنیاز کارشناسان تر یضمن قدردان نراستی دکتر

 یها هیضمن حفظ آرامش، توص 11۵هنگام تماس با  میدرخواست دار

 ماریکار در حفظ جان ب نیکارشناسان اتاق فرمان را با دقت اجرا کنند و با ا

 خود کمک کنند.

 رئیس اورژانس مشهد:

 اب ییکایتولد نوزاد اند ◄

اورژانس  یها نیتکنس تالش

 جزئیات خبر اهواز 115

گرفتـار  انینجات معـدن  ◄

در حادثه معدن زغـال سـن  

 جزئیات خبر طزره دامغان

 رئیس اورژانس نیشابور:

از نیشابور  یپزشک یها تیحوادث و فور تیریمرکز مد سیرئ ◄

در  11۵تماس مزاحمت تلفن با اورژانس  1000از  شیب یبرقرار

 .خبر دادسال جاری ماه  نیفرورد

به  11۵گفت:کارشناسان مرکز ارتباطات اورژانس  کیافشار ن یمصطف

 نیپاسخ دادند که از ا1400 نیتماس در فرورد ۷04دوازده هزار و 

 ۷4۹تماس منجر به اعزام شده و هزار و  24تعداد دو هزار و 

 ری،غی،تکراریریگی)پریتماس سا ۸1۸مشاوره،هفت هزار و 

تماس مزاحمت با شماره  11۳ و( و متاسفانه هزار ،متفرقهیاورژانس

 2۷0از  شیب0۹۹۳...۳41۹با شماره  یاورژانس ثبت شده که فقط شخص

 دیمزاحمت ها موجب تهد نیبار مزاحم اورژانس شده است که با ا

 .شود یم مارانیجان مصدومان و ب

قرار  یدادگستر اریافزود: ماهانه شماره افراد مزاحم در اخت کین افشار

 چیتا حق ه ردیگ یصورت م یبرخورد قانون نیو با مزاحم ردیگ یم

 .نشود عیضا یشهروند

سال ماه  نیادامه داد: کارشناسان مرکز ارتباطات اورژانس در فرورد او

 نیا شیکه با افزا دادندارائه  ینفر مشاوره تلفن  ۷4۹به هزار و جاری 

را  11۵کارشناسان ارتباطات اورژانس  یگونه مزاحمت ها خستگ

با آموزش  میکن یتقاضا م نیکند لذا از شهروندان و والد یدوچندان م

 یریشگیاز مزاحمت ها پ 11۵خود با شغل اورژانس  دانفرزن ییو آشنا

 ادامه خبر .ندینما یریو جلوگ

 

 یتلفنـ یمزاحمت هـا

ــس  ــس اورژان  115نف

 دهیرا بر شابورین

 رانـدر ته یتپ  قلب نوجوان اهواز

 یساله ا 14مرکز اورژانس تهران، قلب نوجوان روابط عمومی گزارش  به ◄

گلستان  مارستانیشده بود از ب یکه بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغز

 .افتیاهواز به تهران انتقال 

 وندیانتقال، جهت پ اتیعمل میاورژانس تهران، ت یها یتهران با هماهنگ در

  .تهران انتقال داده شدند ییرجا دیشه مارستانیقلب با بالگرد به ب

زده  وندیتهران پ ییرجا مارستانیساله در ب ۹ یبه دختر ینوجوان اهواز قلب

 ادامه خبر است. 1400در سال  وندیپ نیقلب، اول وندیپ نیشود. ا یم

 اجتماعــی
 

  نیـو ششم ستیو ب تـسیدواح ـافتت

 س در تهرانـاورژان گاهیپا
 د.ـاح شـران افتتـس در تهـاورژان گاهیپا نـیو ششم ستـیو ب ستـیدو ◄

مرکز اورژانس تهران؛ صبح امروز )چهارشنبه(  یبه گزارش روابط عموم

سراج با حضور  ابانیاورژانس تهران در خ گاهیپا نیو ششم ستیو ب ستیدو

بحران  ریمرکز اورژانس تهران و مد اتیو عمل یزاده معاون فن ینیدکتر حس

 .تهران فتتاح شد یمنطقه چهار شهردار

رژانس تهران با شرق او هیسالمت ناح یشهدا 44۳ گاهیحال حاضر پا در

             دستگاه موتورالنس به شهروندان  کیدستگاه آمبوالنس و  کی

 ادامه خبر .کندیم یخدمت رسان

 اورژانس تهرانکارمندان نمونه انتخاب 

از  لیتجل یمرکز اورژانس تهران؛ در راستا یبه گزارش روابط عموم ◄

که در تحقق اهداف مرکز اورژانس تهران  یاستهیو شا یکارکنان ساع

 نیانتخاب کارکنان ا ندیفرآ آورند،یبه عمل م یتالش برجسته و مضاعف

پس از انجام  یابالغ یبراساس دستور العمل 1400و  1۳۹۹مرکز در سال 

 .مورد نظر انجام شد یاهشاخص یو بررس یابیزمراحل ار

جلسه  نی( در دوم1400ماه  بهشتیارد 1۸منظور صبح امروز )شنبه  نیهم به

با  یماه سال جار نیو فرورد 1۳۹۹از کارمندان نمونه اسفند سال  ریتقد

مسئوالن  ریمرکز اورژانس تهران و سا سیرئ ان،یصابر مانیحضور دکتر پ

 اسفندماهو اله داد فرج پور کارمند نمونه  یمحسن نظر انیمرکز، از آقا نیا

 یو عل یاتیعمل یروهایالطران از ن یمحب دیکوک و وح یو مرتض 1۳۹۹

به عنوان  هیزادگان از اداره نقل اتیعب یاز اداره ارتباطات و عل نیجهان ب

 .شد یو قدردان لیماه سال تجل نیکارمندان نمونه در فرورد

سرپرستان مناطق  شنهادیبا پ یاتینفر از پرسنل عمل 2است، هر ماه از  یگفتن

 انینفر از م کیماه  ۳و هر  تیفیو کنترل ک ،آموزشیمعاونت فن دییو تا

 ادامه خبر شوند. یواحد ارتباطات و ستاد انتخاب م یکارمندان ادار

سقوط خودرو در جاده  ◄

 جزئیات خبر کشته! 5دماوند با 

 یروزها دراورژانس تهران خدمات ارائه 

 یجمهور استینام داوطلبان انتخابات ر ثبت

اورژانس تهران در  یروهایمرکز اورژانس تهران از ارائه خدمات ن سییر

 خبر داد. یجمهور استینام داوطلبان انتخابات رثبت یروزها

 سییر انیصابر مانیمرکز اورژانس تهران؛ دکتر پ یگزارش روابط عموم به

 اردیبهشت، 21 روزصبح  هیمرکز اورژانس تهران گفت:  از ساعات اول

 یاورژانس تهران جهت ارائه خدمات در روزها ژهیو اتیعمل یروهاین

 .شدنددر وزارت کشور مستقر  یجمهور استینام داوطلبان انتخابات رثبت

در  بهشتیارد 2۵روز شنبه  انیاورژانس تهران تا پا یها نیافزود: تکنس یو

 ادامه خبر .کردند یخدمت رسانمحل انتخابات حضور داشتند و 

 ییراهنما با یساله از خفگ67 مردنجات 

 س اصفهانـاورژان دیسپچپرستار  یتلفن

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2218:2021-05-08-08-45-18&catid=64&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2218:2021-05-08-08-45-18&catid=64&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2190:001-mashhad&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2190:001-mashhad&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2210:2021-05-06-16-03-07&catid=89&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2210:2021-05-06-16-03-07&catid=89&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2205:2021-05-05-09-18-47&catid=91&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2205:2021-05-05-09-18-47&catid=91&Itemid=144
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2181:2021-05-01-04-23-44&catid=80&Itemid=296
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2181:2021-05-01-04-23-44&catid=80&Itemid=296
https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%BE%D8%B4-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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%BE%D8%B4-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%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%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%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-%D8%AF%D8%B1-%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%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%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-%D8%AF%D8%B1-%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%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%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%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%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%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-5-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87!
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%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-5-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87!
https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://ems115.behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 در خوزستان 115به اورژانس  التوریدستگاه ونتاهدا 

پور  دیجمش ؛اهواز یدانشگاه علوم پزشک یمارستانیب شیاورژانس پ یبه گزارش روابط عموم ◄

 ژنیبه کپسول اکس ازیبدون ن ،التوریدستگاه ونت یمرکز از اهدا نیا یمردم یهامسئول مشارکت یکعب

 .دانشگاه خبر داد نیریاز طرف واحد امور خ

استاندار جهت توسط  یومینیآلوم ژنیکپسول اکسعدد ۳ یپس از اهدا :در ادامه خبرگفت یکعب پور

کردن بالگرد به همت  زیاز تجه یدیدر طرح جد بار نیاهواز، ا یپزشک یها تیبالگرد فوراستفاده در 

 ییو به اورژانس هوا هیته التوریونت کیو اهدا کننده دستگاه،  یدکتر فرهنگ کره بند ر،یدکتر جهانگ

 .شداهواز اهدا 

جداگانه از دکتر  یامیپ یعرصه سالمت ط کوکارانیگفتگو، از ن انیدر پا یمردم یهامشارکت مسئول

 یخالد دیو جاو یصادق یحاج آقا نیاالسالم والمسلمحجت د،یپور، مهندس اقبال حم یعدنان موس

 و تشکر کرد. ریبرداشتند تقد یا رخواهانهیخ یهاکه در کنار اورژانس قدم نیریاز خ گرید یو جمع

 

 یــاجتماع
 

 یقنبر نیحسام الد* عکس:  1400اردیبهشت ماه  14باشگاه انقالب *  260اورژانس تهران * پایگاه مرکز 

 99در سال اورژانس مشهد  تکنسین هایالش ـبا ت نوزاد  92تولد 

و ارائه  تیاظهار کرد: انجام مامور مشهد یحوادث دانشگاه علوم پزشک تیریو مد یمارستانیب شیاورژانس پ سییر ◄

 .دنوزاد ش ۹2سال گذشته موجب تولد به مادران باردار در  مشهد یمارستانیب شیخدمات به موقع توسط اورژانس پ

و انتقال مادران باردار به مراکز  یعالوه بر خدمات رسان 11۵: در سال گذشته پرسنل اورژانس گفت یزدانی یعل دکتر

استان موجب نجات جان مادران و نوزادان  یو صعب العبور و جاده ها ییدر مناطق روستا مانیزا لیو کمک به تسه یدرمان

 .شدند

سطح  شیو افزا یو توانمند ساز یپزشک زاتیموضوع تجه نیدرا تیعوامل موفق نیاز مهمتر یکیخاطر نشان کرد:  یو

 .محقق شده است یتخصص یو ارسال دستورالعمل ها یو مهارت یعلم یها یمنظم دوره ها یپرسنل با برگزار یعلم

 مانیزا لیتسه یها تیمشهد اظهار کرد: مامور یحوادث دانشگاه علوم پزشک تیریو مد یمارستانیب شیاورژانس پ سیرئ

 یعلم یتوانسته اند با ارتقاء مهارت ها یمارستانیب شیمرکز محسوب شده و پرسنل اورژانس پ نیا ژهیو یها تیجزو مامور

 .کنند فایر مادران باردار و نجات جان نوزادان ایرا در کاهش موارد مرگ و م یخود نقش مهم یو عمل

 

 خیرین سالمتپروژه های 

 خراسان شمالی، گلستان شهر 5شماره  پایگاه  چناران ،دآبادیس 115اورژانس  یجاده ا گاهیپا مشهد  115 اورژانس ،گلبهار 2شماره  گاهیپا

در شهرستان بجنورد و تـراکم  ،احداث شهرک گلستان شهر ◄

آن از مرکـز شـهر  یباال در آن منطقه و بعد مسـافت اریبس یتیجمع

 یمنطقـه احسـاس مـ نیـدر ا 11۵اورژانس  گاهیبه احداث پا ازین

شـهرک گلسـتان  تیـجمع یتمـام گـاه،یپا نیـبا احداث اکه شد

 یشهر، محور بجنورد به سمت گلستان شـهر و کنـار گـذر شـمال

 .ردیگ یاورژانس قرار م ۵شماره  گاهیبجنورد تحت پوشش پا

 دآبادیســ 11۵اورژانــس  یجــاده ا گــاهیپا یکــیزیف شــرفتیپ ◄

علــوم پزشــکی و خــدمات بهداشــتی  شهرســتان چنــاران دانشــگاه

بـا مشـارکت  که اعتبـار آن مترمربع 1۳0یربنایزبا  مشهد درمانی

  .شده استدانشگاه مشهد با مجمع خیرین سالمت تأمین 

علــوم  گلبهــار ، دانشـگاه 2شـماره  گــاهیپا یکـیزیف شـرفتیپ ◄

دسـتگاه  2 تیـبـا ظرفد مشـه پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

متـر  4۳0 یبنـاریزبـا  آمبـوالنس یشستشـو گـاهیآمبوالنس و جا

    تـأمین سـالمت( ریخبهار)شرکت عمران گل را آن که اعتبار مربع

 . کردخواهد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400ماه  اردیبهشت 26*   11 سال اول *  شماره 

 
 

 چند رسانــه ای 6
 

 اورژانس یها نیتپش قلب در دستان تکنس

 جهت مشاهده این گزارش تصویری کلیک کنید

قلب  مارستانیبه ب وندیپ یشده بود برا یساله که در سانحه تصادف دچار مرگ مغز 40 یقلب مرداردیبهشت ماه سال جاری،  22؛ روز چهارشنبه سازمان اورژانس کشور یمرکز اطالع رسانبه گزارش 

و  زدیجت فالکون و بالگرد اورژانس  یمایزمان، از هواپ تیبه علت حساس اتیعمل نیا در .قرار داشت، اهدا شود وندیکه در نوبت پ یقلب ییبا نارسا یبه جوان قلب نیا .افتیتهران انتقال  ییرجا دیشه

 .کنون می باشدتا سال گذشتهاز  یوندیانتقال قلب پ یموفق سازمان اورژانس کشور برا اتیعمل نیو ششم ستیب نیا .بالگرد اورژانس تهران استفاده شد

http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2231:2021-05-12-09-00-52&catid=10&Itemid=294
http://news.115.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2231:2021-05-12-09-00-52&catid=10&Itemid=294
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 1400اردیبهشت ماه  26*   11سال اول *  شماره 
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