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همان  یا  پزشکی  فوریت های  مرکز 
کوتاه ترین  در  همیشه   ۱۱۵ اورژانس 
زمان ممکن در صحنه حاضر شده و به 
فرد نیازمند خدمات ارائه می کند. افرادی 
در  اخیراً  و  گرما  سرما،  سختی،  در  که 
و  حاضر  جا  همه  کرونا  بحرانی  شرایط 
آماده بوده اند و دستی شده اند برای یاری 
اردیبهشِت هر  به دیگران. ۲۶  رساندن 
سال، یادآور روزی است به نام اورژانس 
۱۱۵ و مرکز فوریت فوریت های پزشکی 
تا بهانه ای باشد برای قدردانی از زحمات 
چشم داشتی  هیچ  بدون  که  افرادی 
ما  کنار  حساس  لحظات  در  همیشه 
بوده اند. به همین بهانه گفتگویی انجام 
داده ایم با حیدرپور رئیس اورژانس ۱۱۵ 
با  کرونا  شیوع  جریان  در  که  سیرجان 
خدمت رسانی به مردم عبور از این بحران 

را کمی آسان تر کرده است.

ماهیت اورژانس ۱۱۵ چیست و چه   
 ۱۱۵ اورژانس  می دهد؟  ارائه  خدماتی 
پزشکی  فوریت های  به  مربوط  خدمات 
ترافیک،  جمله  از  مختلف  حوادث  و 
بیماری های قلبی-تنفسی و حوادثی مثل 
سقوط از ارتفاع و یا هرگونه حادثه ای که 
نیاز به فوریت داشته باشد را در دستور 
کار داده. هر واقعه ای که در لحظه، نیاز 
این  در  باشد  داشته  خدمات  ارائه  به 
مجموعه می گنجد و با اعزام تکنسین به 
صحنه مورد نظر مشکل فرد درخواست 
خدمات  این  می گردد.  برطرف  دهنده 
اورژانس  زیرشاخه  دو  شامل  رسانی 
حوادث  مدیریت  و  پیش بیمارستانی 
می شود و انواع حوادث از جمله حوادث 
بر  در  را  و...  طبیعی  حوادث  جاده ای، 

می گیرد.

اورژانس  به  کردید  اشاره   
پیش بیمارستانی. خدمات رسانی در این 
حوزه چه فرآیندی را طی می کند؟ زمانی 
که مددجو با اورژانس تماس می گیرد و 
اعالم نیاز می کند اگر کارشناسان مرکز 
بتوانند او را راهنمایی می کنند و مشاوره 
وارد  باشد  اعزام  به  نیاز  اگر  می دهند. 
مرحله بعدی می شویم که اعزام آمبوالنس 
و تکنسین به صحنه فوریت است. پس از 
اعزام؛ مرحله معاینه بیمار یا مصدوم است 
و اگر نیاز به کادر درمان احساس شود 
پروتکل ها اجرا می شود. دو نمونه پروتکل 
داریم؛ یک پروتکل آفالین که تکنسین 
اجازه انجام آن را دارد و دیگری پروتکل 
آنالین که نیاز به مشاوره پیش می آید. در 
این حالت تکنیسین حتماً باید با پزشک 
مشاوره،  گرفتن  از  و پس  کند  مشورت 
کارهای درمانی را حین انتقال بیمار به 
بیمارستان انجام دهد. در مرحله بعدی 
بیمار به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل 
می شود. بیماران ترومایی را به مرکز تروما 
بیمارستان امام رضا )ع( و بیماران دیگر 
را ترجیحا به بیمارستان غرضی منتقل 
از  پس  هم  را  کرونایی  موارد  می کنیم. 
به  باشند  کرونا  به  اگر مشکوک  معاینه 
هر دو بیمارستان منتقل می کنیم. مرحله 
پایانی هم تحویل بیمار به تریاژ و پزشک 

حاضر در بیمارستان است.

با  مردم  آموزش  و  آشنایی  برای    
فعالیت ها ی اورژانس کاری انجام دادید؟ 
مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت 
حوادث واحدی به نام آموزش و پژوهش  
آموزش های تخصصی  یکسری  که  دارد 
اورژانس  پزشکی  فوریت های  قالب  در 
ارائه می کند. تا االن حدود هزار نفر در 
سیرجان به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
در  گذرانده اند.  را  عمومی  آموزش  این 
طرح اورژانس یار  که به صورت کشوری 

اورژانس  داوطلبان  که  افرادی  هست 
هستند و در حوادث مایلند به کمک ما 
بیایند در این طرح شرکت می کنند. قبل 
از شروع کرونا داوطلبان در واحد آموزش 
مرکز به صورت حضوری این آموزش ها 
طرح  کرونا  شیوع  از  پس  می دیدند  را 
افراد  اورژانس کلید خورد که  داوطلبان 
رعایت  با  تخصصی  گروه های  قالب  در 
پروتکل های بهداشتی یا به صورت ویدیو 
کنفرانس آموزش الزم را دریافت و گواهی 

دریافت می کنند.

 پیش آمده، که دیر برسید و نتوانید 
فرد آسیب دیده  برای  باید؛  که  را  کاری 
انجام دهید؟ متاسفانه این موارد هرچند 
نادر، اما پیش می آید. دلیل آن هم آدرس 
اشتباهی است که فرد تماس گیرنده به 
دلیل استرسی که دارد نمی تواند آدرس را 
خوب منتقل کند و این باعث سردرگمی 
نیروهای اورژانس برای رسیدن به مقصد 

می شود. 

همراهی  ترافیک  در  را  شما  مردم   
همراهی  در  مردم  فرهنگ  می کنند؟  
به  مردم  است.  اورژانس خیلی خوب  با 
مواردی  در  مگر  می دهند،  راه  اورژانس 
که واقعاً ترافیک قفل باشد و نتوان کاری 
که  زمانی  اورژانس  آمبوالنس های  کرد. 
مصدوم ندارند به هیچ عنوان وقتی که 
نمی کنند.  از آن عبور  قرمز است  چراغ 
به ما  این حرکت را که می بینند  مردم 
زمانی  اگر  می دانند  و  می کنند  اعتماد 
ما قصد داریم چراغ قرمز را رد کنیم به 
این دلیل است که بیمار بدحالی داریم و 

موقعیت واقعاً حساس است.

طول  در  که  اتفاقی  دردناک ترین    
آمده،  پیش  اورژانس  در  شما  فعالیت 
تصادف  حادثه  قبل  سال ها  بگویید؟ 

اتوبوس مشهد - بندرعباس با خودروی 
ماک پیش آمد و ۱۶ نفر از هموطنان در 
صحنه و ۳ نفر در بیمارستان فوت شدند. 
سیرجان  آمبوالنس های  کلیه  روز  آن 
بودند. همچنین فوت  رفته  برای کمک 
کودکان و زنان باردار بسیار دردناک است 
به طوری که پرسنل ما تا چند روز پس 
روحی  تعلقات  دچار  حادثه  به  اعزام  از 

می شوند. 

دریافتی  تماس  تعداد  چه  روزانه   
دارید؟ حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تماس د 
داریم که ۶۵ مورد آن به طور متوسط 
منجر به اعزام می شود. بقیه موارد نیاز به 
مشاوره دارند یا سوال می پرسند. حدود 
۱۰ تا ۱۵ درصد تماس ها مزاحمت تلفنی 
است که بخشی از آن ها توسط افراد ناآگاه 
انجام می شود. اگر این مزاحمت ها توسط 
یک شماره تکرار شود تماس ها را مسدود 
پیگیری  هم  قضایی  مراجع  نظر  از  و 

می کنیم.

 مرکز پایش بیماری های درمانی چه 
عملکردی دارد؟ یکی از مراکز مستقر در 
اورژانس، مرکز پایش بیماری های درمانی 
و  شهرستانی  بین  اعزام های  که  است 
چون  می کند.  مدیریت  را  استانی  بین 
به  نمی توانند  اورژانس  آمبوالنس های 
فعالیت داشته  از شهر  هیچ وجه خارج 
را  اعزام ها  این  پذیرش  بنابراین  باشند، 
انجام می دهیم و آمبوالنس را بیمارستان 

اعزام می کند.

چه تعداد آمبوالنس در مرکز اورژانس 
سیرجان مشغول به فعالیت هستند؟ ۲4 
دستگاه آمبوالنس و ۱۵ پایگاه اورژانس 
در سیرجان فعال هستند. ۸ آمبوالنس 
بحرانی  موارد  در  که  داریم  هم  ذخیره 
تردد  حجم  که  عید  تعطیالت  در  یا  و 

در  می شوند.  استفاده  است  زیاد  خیلی 
کل کمبودی در این زمینه نداریم. ۷۰ 
تا  سیرجان  اورژانس  پایگاه های  درصد 
چند سال قبل دستگاه شوک نداشتند 
ولی االن خوشبختانه کلیه پایگاه ها مجهز 

به دستگاه های مدرن هستند.

به  چقدر  مردم  کرونا  شیوع  با   
اورژانس مراجعه می کنند؟ پس از شروع 
افزایش  شدت  به  تماس ها  تعداد  کرونا 
مهم  مردم  برای  بیماری  این  کرد.  پیدا 
دارند  که  عالئمی  می پرسیدندآیا  و  بود 
حال  عین  در  خیر؟  یا  کروناست  نشانه 
از مراجعه به بیمارستان و ابتال به کرونا 
هم می ترسیدند. این قضیه خیلی کار را 
برای ما سنگین کرد. تماس ها به حدی 
زیاد شد که پاسخگویی به فعالیت های 
خودمان را هم سخت کرد. خوشبختانه 
خیلی  شد  راه اندازی  که  سامانه 4۰۳۰ 
معموالً  شد  منتقل  آنجا  به  تماس ها  از 
به  مشکوک  مورد   4۵ حدود  ماهانه 
کرونا را شناسایی می کنیم اما تشخیص 
نیست.  اورژانس  با  کرونا  قطعی  موارد 
به  پروتکل ها  رعایت  با  مشکوک  افراد 

بیمارستان منتقل و پس از انجام تست، 
آن ها  ابتالی  قطعیت  عدم  یا  قطعیت 

مشخص می شود. 

ضدعفونی  از  خیالشان  مردم   
آمبوالنس ها پس از انتقال افراد مشکوک 
به کرونا راحت باشد؟ صددرصد. بالفاصله 
پس از انتقال افراد مشکوک به بیمارستان؛ 
آمبوالنس و تجهیزات آن به صورت کامل 
بیمارستان  از  بعد  و  می شود  گندزدایی 
خارج می شود. به هیچ عنوان آمبوالنسی 
که فرد مشکوک را جابجا کرده قبل از 

گندزدایی وارد سیستم نمی شود.  

نفر مبتال  از پرسنل سیرجان چند   
ویژه  تشکر  باید  واقعاً  شدند؟  کرونا  به 
کادر  و  همکاران  کلیه  از  باشم  داشته 
درمانی که در خط مقدم مبارزه با کرونا 
از همان ابتدا با شهامت به مردم خدمت 
از  ایستاده اند.  استوار  همچنان  و  کردند 
پرسنل اورژانس سیرجان ۱۰ نفر از جمله 
خود من به کرونا مبتال شدیم که چند 
نفر هنوز در قرنطینه خانگی هستند و 
خوشبختانه هیچ کدام مورد حاد نبودند. 

رییس اورژانس 115 سیرجان در گفتگو با سخن تازه:

مردم با خدمات اورژانس نگران کرونا نباشند
       گروه گزارش

ورود واکسن آنفلوآنزا به 
کرمان از اوایل مهرماه

ایسنا: معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
دارای  که  افرادی  به  فقط  آنفلوآنزا  واکسن  زدن  گفت: 
بیماری های زمینه، افراد مسن )باالی ۶۵ سال( و زنان باردار 
توصیه می شود و عموم جامعه اصال لزومی ندارد که واکسن 

آنفلوآنزا بزنند.
دکتر اسدی پور در خصوص توزیع واکسن آنفلوآنزا در استان 
کرمان گفت: هنوز سهمیه واکسن آنفلوآنزا به استان کرمان 
کرمان وارد نشده است و احتماال اوایل مهر این واکسن وارد 

استان کرمان خواهد شد.
وی درباره قیمت واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد: قیمت واکسن 
آنفلوآنزا حدود 4۰ هزار تومان خواهد بود اما هر زمان که 
واکسن وارد استان شود قیمت نهایی آن مشخص خواهد 

شد.
در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
عنوان  آنفلوآنزا  واکسن  از  کرمان  استان  سهمیه  خصوص 
بهداشت  از سوی وزارت  استان کرمان  کرد: هنوز سهمیه 
مشخص نشده است اما قطعا میزان مناسبی است و نگرانی 

از این باب وجود نخواهد داشت و مردم نیز نگران نباشند.
اسدی پور خطاب به مردم گفت: زدن واکسن آنفلوآنزا فقط 
به افرادی که دارای بیماری های زمینه، افراد مسن و زنان 
باردار توصیه می شود و عموم جامعه اصال لزومی ندارد که 

واکسن آنفلوآنزا بزنند.
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
نیز پیش از این ضمن تشریح زمان و نحوه توزیع، عرضه و 
قیمت واکسن آنفلوآنزا، گفت: امسال به گونه ای برنامه ریزی 
شده  که یکی از اعضای خانواده بتواند با مراجعه به داروخانه 
و ثبت کد ملی خود و دو نفر دیگر از اعضای خانواده اش، تا 

سقف سه عدد واکسن آنفلوآنزا دریافت کند.
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
درباره زمان توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها و نحوه 
عرضه آن به مردم نیز گفت: آنطور که تاکنون برنامه ریزی 
شده، واکسن آنفلوانزا از ابتدای مهر در داروخانه ها برای افراد 
سالمند باالی ۶۵ سال توزیع می شود؛ به طوری که این افراد 
ارائه کارت ملی و ثبت کد ملی خود واکسن  با  می توانند 
بعدی  محموله های  بعد  فاز  در  سپس  کنند.  دریافت  را 
واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها توزیع خواهد شد و سایر افراد 
می توانند برای تهیه واکسن به داروخانه ها مراجعه و واکسن 

را با ارائه کارت و کد ملی را دریافت کنند.

    خبر

گفتارنو:  معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که در مورد پاییز و زمستان توصیه ی وزارت 
بهداشت همچنان رعایت پروتکل های بهداشتی زدن ماسک، رعایت فاصله گذاری و عدم تجمع و شستن مرتب دست ها است، گفت: »برخی 
کشورها مطالبی در مورد تولید واکسن کرونا اعالم کرده اند و حتی برخی گفته اند که به فاز آزمایش انسانی رسیده اند اما در ایران در شش ماه دوم 
امسال انتظار تامین واکسن کرونا را نداریم و روی تامین این واکسن حساب باز نمی کنیم«. وی  افزود: »پیک های کرونا که تاکنون سپری شده با 
پیک هایی که انتظار داریم در پاییز و زمستان به وجود بیاید، قدری تفاوت دارد، پیک های کرونا که هر از گاهی در برخی استان ها دیده می شود، 

به معنای عبور از یک موج اپیدمی نیست و افزایش و کاهش موارد بیماری در یک موج اپیدمی طبیعی است«.

خبــر ایران تا ۶ ماه آینده روی واکسن کرونا حساب باز نمی کند  کرمان 
همچنان در 

وضعیت
 قرمز کرونایی

فارس: مهدی شفیعی در تشریح آخرین آمار از وضعیت موارد مثبت بستری و مرگ و میر ناشی از 
بیماری کووید ۱۹ در استان کرمان اظهار داشت: تعداد موارد بستری قطعی مبتال به کرونا هم اکنون 
در بیمارستان های استان کرمان ۱۷۱ نفر است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد:  
تفکیک موارد مثبت بستری هم اکنون در سطح دانشگاه های علوم پزشکی استان در حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان ۱۱4 نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۱۱ نفر، حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت ۱۵ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم ۱۱ نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی 

سیرجان ۲۰ نفر است

کارخانه کارتن فرزان سیرجان
تولیدانواع جعبه کارتن)معمولی -لمینت( 

جهت بسته بندی محصوالت کشـــاورزی و صنعتـــی

شهرک صنعتی شماره 1 خیابان پنجـم،  پالک 5
یـش ندا ا    0913   145   2248  

قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی
شما را خریـداریم.

0 9 9 1 7 6 6 5 9 6 9

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب میز آرایش مبـــل

همگی یکجا : 17/800/000 تومان
تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم

ایام 

  بیش از 10 مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان 

   میـــز و صندلی های باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 سیرجان - انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد       تلفـن تماس : 

 به یک سوئیت کوچک یا دو اتاق 
با رهن و اجاره مناسب  

 نیازمندیم. 
0936 671 0817


