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بازدید دبیرکل صلیبسرخ لبنان
از بیمارستان ایران
دبی��رکل جمعیت صلیبس��رخ لبن��ان و رئیس
منطقه مِنا(خاورمیانه و شمال آفریقا) ،از بیمارستان
و نمایندگی هاللاحمر ایران در لبن��ان بازدید کرد.
جورج کتانه ،دبیرکل جمعیت صلیبس��رخ لبنان
و الیاس غانم ،رئیس منطقه منا که در لبنان مستقر
اس��ت به پاس خدم��ات انساندوس��تانه جمعیت
هاللاحمر ای��ران در لبنان ،در مح��ل نمایندگی و
بیمارس��تان هاللاحمر ایران حاض��ر و از نزدیک با
توانمندیهای این مرکز آش��نا شدند .جورج کتانه و
الیاس غانم در این بازدید ۴ساعته از خدمات جمعیت
هاللاحمرجمهوریاسالمیایرانتشکرکردند.

رونمایی از سامانه آموزشهای
مجازی سازمان جوانان هاللاحمر

هدیه ازدواج به امدادگران و نجاتگران
سرپرس��ت س��ازمان ام��داد و نج��ات جمعیت
هاللاحمر از موافق��ت رئیس جمعیت هاللاحمر
برای پرداخت هدیه ازدواج به امدادگران و نجاتگرانی
که در نیمه نخستسال جاری ازدواج کردهاند ،خبر
داد .ناصر چرخساز با اشاره به اینکه پس از مکاتبات
و رایزنیه��ای متع��دد ،موافق��ت رئیس جمعیت
هاللاحمر اخذ و به دنبال آن مشخصات امدادگران
و نجاتگران��ی که در نیمه نخستس��ال  ،93ازدواج
کردهاند ،جمعآوری ش��د ،گفت« :پس از گردآوری
مدارک و تأیید صحت آن ،با مساعدت خزانهداری و
موافقت رئیس جمعیت هاللاحمر مقرر شد تا مبلغ
5میلیونو500هزارریالبههرنفراختصاصیابد».

قدردانی دبیر کمیسیون اجتماعی
از داوطلبان
نماینده م��ردم تبری��ز ،آذرش��هر ،اس��کو و دبیر
کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی از
خدمات ارزنده جمعیت هاللاحمر در یاریرس��انی
ب��ه نیازمندان و خانوادههای بیسرپرس��ت تش��کر
کرد .محمداسماعیل س��عیدی با حضور در معاونت
داوطلبانجمعیتهاللاحمراستانآذربایجانشرقی
ضمن ابراز خرسندی از خدمات ارایه شده به بیماران
صعبالعالج و سرطانی و اعزام کاروانهای حمایتی
و سالمتی به نقاط دوردس��ت و روستاهای محروم و
صعبالعبوراستانآذربایجانشرقی،تصریحکرد« :با
استقبال از پیشنهاد اختصاص ردیف بودجه مستقل
از طریق مجلس شورای اسالمی برای امور حمایتی
س��ازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر قول مساعد
میدهم ت��ا موضوع را در کمیس��یون امور اجتماعی
مجلسمطرحوپیگیریکنم».

نمایندگی هاللاحمر در فردیس
افتتاح میشود
دفترنمایندگیجمعیتهاللاحمراستانالبرزدر
شهرستان فردیس دهه فجر امسال افتتاح میشود.
دکتراحساننصیریمدیرعاملجمعیتهاللاحمر
اس��تان البرز با اعالم این خبر ،درخصوص مهمترین
برنامههایاینجمعیتدردههفجر،گفت«:تأسیس
خانه مخترعین جوان در جمعیت هاللاحمر استان
البرز ،اجرای طرح نیابت با عی��ادت از خانواده معزز
شهدا ،عیادت از بیماران و س��رای سالمندان ،اعزام
کاروان س�لامت به مناط��ق محروم اس��تان البرز،
برپایی ایس��تگاه س�لامت در سطح ش��هر ،شرکت
خانواده بزرگ جمعیت هاللاحمر در راهپیمایی روز
22بهمنازبرنامههایمهمهاللاحمراستانالبرزدر
دههفجرامسالبهشمارمیروند».

تخفیف خدمات فیزیوتراپی
هاللاحمر اراک و محالت در دهه فجر
ب��ه مناس��بت ده��ه فجر،خدم��ات فيزيوتراپي
جمعي��ت هاللاحم��ر اراك و مح�لات با تخفیف
به مددجویان ارایه خواهد ش��د .مرتضی س��لیمی،
مديرعامل جمعي��ت هاللاحمر اس��تان مركزي
درخصوص مهمتری��ن برنامهه��ای این جمعیت
در دهه فجر ،گفت « :پوش��ش امدادی با اس��تقرار
 15دس��تگاه آمبوالن��س و  45امدادگر در مس��یر
راهپیمای��ی  ۲۲بهم��ن ،ویزیت رای��گان بیماران
در مراکز درمان��ی جمعی��ت هاللاحمر ،تخفيف
30درص��دي در فيزيوتراپي جمعي��ت هاللاحمر
اراك و محالت ،ش��رکت در راهپیمایی ۲۲بهمن،
اعزام کاروان نیکوکاری به مناطق محروم و دیدار با
خانوادههای معظم شهدای جمعیت هاللاحمر از
مهمترین برنامههای هاللاحمر استان مرکزی در
دهه فجر خواهند بود ».او تصریح کرد 20« :برنامه از
دوازدهبهمنتابیستودوبهمندرشعبهاللاحمر
استاناجراخواهدشد».

پیش��نهادات ،نظرات و نقدهای خود را درباره
صفحه «هالل» با ما در می��ان بگذارید و بگویید
این صفحه چطور میتواند خواستههای شما را از
دنیایزیبایبشردوستیبرآوردهسازد.

با حذف هزینههای غیرضروری به رفاه بیشتر کارکنان و امدادگران بپردازیم

ش�هروند| رئی��س جمعی��ت هاللاحمر عصر
یکش��نبه با مدیران جمعیت هاللاحمر دیدار کرد.
دکتر امیرمحسن ضیایی در این جلسه نکات مهمی
را ب��رای مدیران جمعیت هاللاحم��ر بازگو کرد که
مهمترین آنها با محوریت خدمت به مردم بود .ضیایی
که در مدت کوتاه حضور خود در جمعیت هاللاحمر
به درس��تی مردممح��وری خدم��ات هاللاحمر را
تشخیص داده اس��ت ،صراحتا به مدیران هاللاحمر
گفت که پاس��خگویی جمعی��ت هاللاحمر در نظر
مردم بیش از س��ایر فعالیتها نم��ود دارد و به نوعی
پاس��خگویی به نیازهای مردم پیشانی فعالیتهای
جمعیتهاللاحمراست.
ضیایی افزود« :ه��ر زمان که جمعیت هاللاحمر
فعالیته��ای قاب��ل قب��ول و مطلوب��ی ارای��ه داده،
اعتبارات افزایش پیدا کرده است ».ضیایی ،جمعیت
هاللاحمر را مجموعهای از س��ازمانهای اجتماعی
و مش��ارکتهای مردمی ،داوطلبانه ،امدا دونجات و
اقتصادیدانستکهدرخدمتمردمهستند.
رئیس جمعیت هاللاحمر به مدیران هاللاحمر
گفت که ش��اید مردم هنوز تا آنجایی که الزم اس��ت
با فعالیته��ای جمعیت هاللاحم��ر در زمینههای
داوطلبان،مشارکتهایمردمیوجوانانآشنانباشند
امافعالیتهایامدا دونجاتجمعیتهاللاحمربرای
مردم به خوبی ملموس بوده و خدمات ارایه ش��ده از
سویجمعیتهاللاحمربرایمردمارزشمنداست.
دکتر ضیایی در بخش دیگری از صحبتهای خود
به «غیرسیاس��ی» بودن جمعیت هاللاحمر اشاره
کرد و گفت« :هر نوع خدمتی که از س��وی جمعیت
هاللاحمر ارایه میشود فارغ از رنگ ،جنسیت و فرقه
اس��ت و فعالیتهای این جمعیت همگی از جنس
جهادی اس��ت و تمامی امور باید در راه رضای خدا و
جلبرضایتمردمباشد».
دکتر ضیایی با اش��اره به اینکه تمام��ی مدیران
جمعیت هاللاحمر باید از امدادگران و داوطلبان این
جمعیتجلوترباشند،تصریحکرد« :تمامیکارکنان
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عکس :یعقوب کهربایی

مراسم رونمایی از س��امانه آموزشهای مجازی
سازمان جوانان هاللاحمر با حضور رئیس سازمان
جوانان هاللاحمر برگزار شد .دکتر وحید قبادیدانا
در این جلسه با تقدیر از فعالیتهای معاونت آموزش
و پژوهش این س��ازمان گفت :معاون��ت آموزش و
پژوهش قدم به ق��دم برنامههایس��ال  ۹۳را اجرا
میکند و امیدواریم با فعالیت این معاونت ش��اهد
ارتقای س��طح آموزش اعضا باشیم .دکتر قبادیدانا
با اشاره به اهمیت اس��تفاده از فناوریهای روز مورد
استفاده جوانان بیان کرد :در ارایه مباحث آموزشی
باید استفاده از فناوریهای نوین مورد عالقه جوانان
در اولویت قرار گی��رد .عالقهمندان ب��رای ثبتنام
در این س��امانه میتوانند به نش��انی Elearning.
 javananhelal.irمراجع��ه ک��رده و عض��و این
سامانهشوند.

ما به فکر «بشردوستی» هستیم

فعالیتهای هاللاحمر در راه رضای خدا و رضایت مردم باشد

جمعیت هاللاحمر باید برنامه  ۲را آموخته باشند و
خدمات پش��تیبانی هاللاحمر به نحو مطلوب اجرا
شود».رئیسجمعیتهاللاحمرتأکیدکرد«:تمامی
مدیران و کارکنان جمعیت هاللاحمر باید افزایش
کارایی و صرفهجویی را سرلوحه کارهای خویش قرار
دهند ،تا بتوانیم با ح��ذف هزینههای غیرضروری به
رفاه بیشتر کارکنان و همچنین قشر خدوم جمعیت
هاللاحمریعنیامدادگرانبپردازیم».
پایشبخشهایمدیریتی
دکتر ضیایی به پایش تمامی بخشهای مختلف
جمعی��ت هاللاحمر در حوزه مدیریت��ی و پایینتر

اش��اره کرد و افزود« :یکی از کارهای��ی که بهزودی
انجام میشود تحلیل وضع است که از تمامی مدیران
میخواهیم تادراینزمینهحداکثرهمکاریراداشته
باشند».
رئیس جمعیت هاللاحمر افزود« :مسلما میتوان
جمعیت هاللاحم��ر را به گون��های مدیریت کرد تا
تمامی س��ازمانهای زیرمجموع��ه این جمعیت در
جهت تقویت یکدیگر برآین��د و در این زمینه اجرای
یکبازسازیسازمانیضروریبهنظرمیرسد».
رئیس جمعی��ت هاللاحمر ی��ادآور ش��د« :این
بازس��ازی به معنای انج��ام تغییرات کلیش��های در

هاللاحمر نیست بلکه قابلیتهای مدیران استانی
و س��تادی رصد و قطعا از توان مدیران داخلی و حتی
کارشناس��ان زبده جمعی��ت هاللاحمر اس��تفاده
خواهد ش��د ».ضیای��ی همچنین گف��ت« :این که
جمعی��ت هاللاحمر در چه نقط��های از تعالی خود
قرار دارد و تا رس��یدن به نقطه مطلوب چه اقداماتی
باید انجام بدهد ،نیاز به ارزیابی کارشناس��ی و فوری
دارد ».در این جلس��ه برخی از مدیران به نمایندگی
از سازمانها و زیرمجموعههای جمعیت هاللاحمر،
گزارش عملکرد حوزه خ��ود را ارایه و نقطهنظرات و
پیشنهادهایشان رابیانکردند.

اعالم برنامههای جمعیت هاللاحمر در دهه فجر انقالب اسالمی

تخفيف ویژه خدمات توانبخشي هاللاحمر به مناسبت دهه فجر
شهروند|روزگذشتهبرنامههایمختلفجمعیت
هاللاحمردردههفجرانقالباسالمیاعالمشد.
صبح ديروز غالمرضا گنجآبادي مس��ئول س��تاد
بزرگداشت ایاماهلل دهه فجر در جمعیت هاللاحمر
در نشس��ت خب��ری خ��ود ب��ا خبرن��گاران ،درباره
فعالیتهای جمعیت هاللاحمر در دهه فجر گفت:
«جمعي��ت هاللاحمر در این ایام ه��م وظيفه ذاتی
خود یعنی امدادرساني را برعهده دارد و هم در وظيفه
عامتری كه تمام نهادهای انقالب اس�لامي به عهده
دارند یعنی در برنامههای فرهنگي و هنري در قالب
گفتمانانقالباسالميمشارکتخواهدداشت».
تخفیفمراکزتوانبخشی
او با اشاره به تسهيالت درماني معاونت بهداشت،
درمان و توانبخشی جمعيت هاللاحمر در اين ايام از
تخفيفويژهمراكزتوانبخشيجمعیتهاللاحمردر
دهه مبارك فجر خبر داد و افزود« :به مناسبت اين ايام
تيمهاي درمان اضطراري معاونت بهداشت ،درمان و
توانبخشی جمعیت هاللاحمر براي ويزيت رايگان
و درمان بيماران بيبضاعت به سراس��ر کشور اعزام
میشوند».
گنجآبادي مهمترين وظيفه سازمان امداد و نجات
جمعیت هاللاحمر را پوش��ش امدادي راهپیمایی
ي��وماهلل  22بهمن در سراس��ر كش��ور اع�لام کرد و
گفت« :اجراي مانورهای تخصصي و حضور اكيپها
و خودروه��ای ام��دادي در مس��يرهاي راهپيمايي
22بهمن از ديگر فعاليتهاي سازمان امداد ونجات
است».
مدیرعاملجمعيتهاللاحمراستانتهران بابيان
اين كه استان تهران از شرايط خاصي برخوردار است،

گفت« :ح��رم مطهر حضرت ام��ام خمینی(س) كه
ميعادگاه مردم انقالبي تهران در دهه فجر است در اين
استان قرار دارد و همين موضوع وظيفه استان تهران

رادرارایهخدماتسنگينترميكند».
گنجآبادی با اش��اره به حضور 18هزار امدادگر در
طرح امدادي ده��ه فجر در تهران گفت« :پوش��ش
امدادي ح��رم حضرت ام��ام(س) يك��ی از وظايف
جمعيت هاللاحمر اس��ت كه از  12بهمن توس��ط
تيمهايامداديخواهرانوبرادرانانجاممیشود».
او ادامه داد ۱7« :بهمن نیز مراس��م اقليت مذهبي
ارامنهبهمنظورگراميداشتدههفجردرجادهخاوران
برگزار ميشود كه به صورت ویژه پوشش داده خواهد
شد».

گنجآبادي برپايي چادرهای اقامه نماز ظهر در ۲۲
بهمن و فراهم كردن اس��تراحتگاه افراد سالخورده
در خیابانه��ای ته��ران را از ديگ��ر برنامه جمعيت

هاللاحمراستانتهرانعنوانكرد.
مس��ئول س��تاد بزرگداش��ت ایاماهلل دهه فجر در
جمعیتهاللاحمرباتأکیدبراینکهدرروز۲۲بهمن
و در مسیر راهپیمایی مردم در تهران ۳۴،پست امداد
و نجات برقرار است ،ادامه داد ۲« :مرکز درمانی نيز در
میادین آزادی و انقالب از سوی جمعیت هاللاحمر
استانتهرانبرپاميشود».
اعزامجوانانبهروستاها
گنجآبادي از همکاری س��ازمان جوانان جمعيت
هاللاحمر در ده��ه فجر خبر داد و گف��ت« :افتتاح

كانونهاي غنچههای هالل و كانونهاي دانشجويي
و دانشآموزي در سراسر كشور يكي از برنامههاي اين
سازمان در ايام دهه فجر است».
او اعزام اعضاي اين س��ازمان را به روستاها با عنوان
«كاروان نيك��وكاري» از ديگر برنامههای س��ازمان
جوانانجمعيتهاللاحمراعالمكرد.
افتتاحخانههایداوطلب
ستاد بزرگداشت دهه فجر در جمعيت هاللاحمر
با همكاري س��ازمان داوطلبان جمعيتهاللاحمر،
كاروانهای «جهاد فجر» را ب��راي ارایه آموزشهای
همگان��ي و ام��داد و کمکهای اولی��ه و فعال كردن
كانونهايروستاييبهروستاهااعزامميكند.
غالمرضا گنجآبادي ،برپايي نمايشگاه خيرين در
سراسر كشور ،برپايي چادر سالمت ويژه راهپيمایان
سراسر كش��ور در يوماهلل 22بهمن و توزيع توليدات
فرهنگي شامل كتاب ،پوستر و عكس را از ديگر برنامه
س��ازمان داوطلبان در این ايام دانس��ت و ادامه داد:
«دیدار با خانوادههاي ش��هدا و ايثارگران هاللاحمر،
برگ��زاري كارگاه گفتم��ان انق�لاب اس�لامي ويژه
كاركنان جمعيت هاللاحم��ر ،اجراي طرح جمعه،
ايمان و ايمن��ي در  17بهمن ماه از ديگر فعاليتهاي
برنامهريزي ش��ده س��تاد گراميداش��ت دهه فجر با
همكاريسازمانداوطلباناست».
افتتاح و توس��عه خانههاي داوطلب در روستاهاي
مختلف كشور از دیگر برنامههای پیشبینی شده در
دهه فجر امسال است .تخفیف ویژه برای استفاده از
سالنهای ورزش��ی هاللاحمر و برگزاری مسابقات
فرهنگیوهنریبامحوریتاصولهاللاحمرازدیگر
برنامههایجمعیتهاللاحمردردههفجراست.

خبر

روی خط خبر

رئیس جمعیت هاللاحمر خطاب به مدیران:

معاون امدادونجات جمعيت هاللاحمر استان تهران:

حوادث جادهای تهران رو به کاهش است
دره توچال و پیازچال خطرناکترین ارتفاعات تهران
معاون امدا دونجات جمعيت هاللاحمر اس��تان
تهران گف��ت« :دره توچ��ال و پیازچ��ال ازجمله
خطرناکتری��ن و پرحادثهتری��ن ارتفاعات تهران
هستند».
شاهین فتحی در حاشیه نشست خبری مسئول
س��تاد بزرگداش��ت ایاماهلل دهه فجر در جمعیت
توگوکرد.
هاللاحمر،باخبرنگارانگف 
توگ��و ب��ا خبرنگار «ش��هروند» درباره
او در گف 
برنامه مشترك جمعيت هاللاحمر استان تهران و
فدراسيون بینالمللی جمعیتهای صليبسرخ و
هاللاحمر درخصوص كاهش خطرپذيري سوانح
در ش��هرهاي بزرگ که در ش��هر تهران نیز دنبال
میش��ود ،گفت« :اين يك برنامه جهانی است كه
فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صليبسرخ و
هاللاحمرباتوجهبهاهمیتآنرادنبالميكند».
شاهین فتحي با اشاره به روند رو به رشد شهرها
گفت« :پیشبینی شده که درس��ال 2050درصد
حضور در شهرهای بزرگ از  70درصد به  30درصد
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میرسد».
معاون امدا دونجات جمعيت هاللاحمر اس��تان
تهران با بيان اين كه آسیبپذیری شهرها بهدلیل
افزایش جمعیت خیلی بیشتر میشود ،ادامه داد:
«یکی از اقدامات در شهر تهران که بهعنوان پایلوت
کاهش خطرپذیری در نظر گرفته شده اجرای طرح
اثرآموزشبرکاهشخطرپذیریاست».
او افزود« :این کار درحال پیگیری است؛ کارهای
پژوهشی دنبال ش��ده و گزارش نهایی هفته آینده
به معاونت امور بینالملل جمعیت هاللاحمر ارایه
میشود».
شاهین فتحی در پاسخ به خبرنگاران با ارایه آمار
امدادرسانیهای هاللاحمر استان تهران از ابتدای
امسال گفت« :کوهستانهای تهران پرحادثهترین
ارتفاعات کشور محسوب میشوند .تلفات جانی و
تعدادمصدوماندراینارتفاعاتزیاداستبهطوری
که هنوز  3نفر از کوهنوردانی ک��ه در طول  10ماه
گذشتهدرارتفاعاتتهرانمفقودشدهاندپیدانشده

وماهمچنانبهدنبالآنهاهستیم».
وقوع 1539حادثهازابتدایسالدرتهران
معاون امدا دونجات هاللاحمر اس��تان تهران از
انجام  200عملیات کوهس��تان و امدادرس��انی در
 148حادثه کوهس��تانی از ابتدای امسال خبر داد
و گفت « :تا امروز(دیروز)  1539حادثه در اس��تان
ته��ران رخ داده ک��ه جمعیت هاللاحم��ر در آنها
امدادرسانیکردهاست».
فتحی با اش��اره ب��ه اینک��ه  942م��ورد از این
حوادث مربوط به جادهه��ا و  148مورد نیز مربوط
به امدادرسانی در ارتفاعات تهران است ،افزود« :در
شش ماهه نخست امسال بیش از 6میلیون تماس
با ش��ماره ( 112ش��ماره اضط��راری امدادونجات
جمعیت هاللاحمر) در استان تهران گرفته شده
است».
به گفت��ه فتحی ،حوادث ج��ادهای ته��ران رو به
کاهشاستاماسالگذشتهبیشتریندرصدکاهش
رانسبتبهسایرجادههایکشورداشتهاست.

امدادگرانتحتپوششبیمههستند
معاون امداد و نجات هاللاحمر اس��تان تهران با
اشارهبهمصدومیت 3نفرازامدادگراندرسالجاری
در امدادرس��انی به حادثهدیدگان گفت«:آخرین
م��ورد از مصدومی��ت امدادگران ،روز گذش��ته در
جریان جستوجو برای یافتن کوهنورد 27ساله در
ارتفاعات تهران اتفاق افتاد و یکی از امدادگران دچار
حادثهشد».
فتحی تصریح کرد« :امدادگ��ران مصدوم تحت
پوش��ش بیمه هس��تند و حمایته��ای جمعیت
هاللاحمرنیزازآنهاانجاممیشود».
او محدوده عملیات کوهستانی س��ازمان امداد
و نج��ات را در ته��ران از دربن��د ت��ا گردنه قوچک
اعالم کرد و گف��ت« :دره توچال و پیازچال ازجمله
خطرناکتری��ن و پرحادثهتری��ن ارتفاعات تهران
هستند که باعث ش��ده 37مورد پرواز بالگرد برای
امدادرس��انی در ارتفاع��ات ته��ران انجام ش��ود و
41مصدومبهمراکزدرمانیمنتقلشوند».

یک مرکز درمان بیماری کش�نده ا ِبوال از
سویکمیتهبینالمللیصلیبسرخدرکونو
در شرق کشور آفریقایی سیرالئون افتتاح
شد.صلیبسرخفنالند 3امدادگرخود را به
اینمرکزاعزامکردهاست.

خاطرات سولفرینو

سايههاى شامگاهى و سكوت كش��نده شب ،سر
و صداها و احساس��ات روز را از بين ب��رده بود و هواى
شيرين و خالص شبى ايتاليايى ،براى نفس كشيدن
ل ذتبخش بود .كالس��كهران ايتالياي��ى من در نيمه
تاريك ش��امگاه از تصور آن همه نزديكى به دش��من
چنان دچار ترس ش��ده بود كه من چن��د بار مجبور
شدم افسار حيوان را از او بگيرم و به سرجوخه بدهم،
يا خودم آن را در اختيار بگي��رم .اين مرد بيچاره يك
هفته يا 10روز قبل از مانتوآ فرار كرده بود تا از خدمت
در ارتش اتريش خالصى ياب��د و بهعنوان پناهنده به
برسيا رفته بود .در آنجا براى امرار معاش به خدمت
يك بنگاه كالس��كهرانى درآمده بود كه او را بهعنوان
كالسكهران استخدام كرده بود .ترس او زمانى افزايش
يافتكهصداىشليكتفنگشنيدهبود،آنهمبهاين
علتبودكهيكاتريشىوقتىصداىآمدنماراشنيد
شليك نمود و س��پس خودش فرار كرد و در بوتهزار
ناپديد ش��د .هنگامى كه ارتش اتريش عقبنشينى
كرد ،س��ربازان اندكى خود را در س��ردابخانههاى
روستاهاى كوچكى كه صاحبانش��ان ترك گفته و تا
حدىهمغارتشدهبود،پنهانكردهبودند.
ادامهدارد...

آموزش
آتلبندی اندام

انواعآتل
هر وس��یلهای را که ب��رای بیحرکتکردن یک
شکستگی یا دررفتگی به کار میرود آتل میگویند.
این وس��یله ابتکاری را میتوانید با تاکردن یک مقوا
تهیه کنی��د و یا از انواع آتل آماده باش��د ک��ه از بازار
خریداری شود .نداشتن آتل آماده نباید سبب شود
کهاندامآسیبدیدهرابهدرستیبیحرکتنکنید.
آتلهای ابتکاری را میتوان از تا کردن مجله ،مقوا،
تخته بالش ،پتوی تاش��ده یا حتی یک چتر درست
کرد .یک آتل محکم وسیلهای است که تا نمیشود
و برای آنکه اندام را نگه دارد به اندام متصل میشود.
یک آتل محکم میتواند از چند الیه تخته روی هم،
یا یک مقوای محکم ساخته شود و یا یک آتل آماده
باشد .در هر صورت یک آتل محکم باید آنقدر بلند
باشد که بتواند مفاصل با الوپایین محل شکستگی را
ثابتکند.
آتل خودی ،آتلی است که در آن اندام آسیبدیده
را به اندام س��الم میبندند ،مانند انگش��ت که وقتی
آسیبمیبیندمیتوانآنرابهانگشتکناری،یاپاها
را به همدیگر و بازوی آس��یبدیده را به قفسهسینه
بستوبیحرکتکرد.
راهنمایی
هر شکس��تگی و دررفتگی باید پی��ش از اینکه
مصدوم حرکت کند ،آتلبندی ش��ود .هنگامی که
شک دارید آتل الزم است یا نه ،باز هم آتل ببندید.
احتیاط
مبادا دررفتگی یا شکستگی س��تون مهره ،بازو،
مچدس��ت ،لگن یا زانو را صاف کنید زی��را رگها و
اعصاب بزرگ��ی از آن محل رد میش��وند و ممکن
اس��ت آس��یب ببینند .به جای این کار ،اگر اندام از
نظر گردش خون ،حس و حرکت سالم است مفصل
آس��یبدیده را در همان وضعیتی که ب��ا آن مواجه
شدهایدآتلبگیرید.

