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شــهروند| نجات عبارت اس��ت از یک سری 
عملیات که منجر به رهایی افراد زنده از ش��رایط 
بحرانی و به دام افتاده می ش��ود و همچنین انجام 
کمک های نخس��تین روی آنها که از وخامت حال 

افراد جلوگیری کند.
کارهای عملی اس��اس آموزش نجات اس��ت و 
آموزش عملی یا تئوری برای تفهیم مس��ئولیت ها 
و  فهم بهتر کارهای عملی به کار می رود. آموزش 
ش��فاهی به تنهای��ی دارای ارزش کم��ی بوده، 
همچنین نمای��ش یک عمل نجات ب��دون اینکه 
نجاتگران عمال و شخصا آن را انجام ندهند، فایده 

چندانی ندارد.
مهارت انضباط و کار دسته جمعی که با اطالعات 
فنی توأم باش��ند ازجمل��ه عوامل بس��یار مفید 
در عملیات نجات هس��تند. ای��ن عوامل را فقط با 
کارهای عملی و واقعی می توان به دست آورد. کار 
نجات، یک کار کامال فنی اس��ت و اجرای صحیح 
آن احتی��اج به آم��وزش، تمری��ن و مهارت های 
خاصی دارد. افرادی ک��ه بخواهند در مرحله اولیه 
و ابتدایی تا قبل از رس��یدن دسته های متخصص 
و تعلیم دی��ده عملیات نجات را انج��ام دهند باید 
توجه داشته باش��ند که چه کارهایی را به مرحله 

اجرا بگذارند.
تمامی عملی��ات نجات باید به ط��ور گروهی یا 
دسته جمعی انجام ش��ود.  باید دستورات فرمانده 
گ��روه را دقیق��ا و به موقع اجرا ک��رد، زیرا ممکن 
است جان مصدوم و شاید جان خود نجاتگر نیز به 
خطر افتد و این بس��تگی به اطاعت و اجرای حتی 
کوچکترین دستور فرمانده گروه دارد. در عملیات 
نجات نتیجه کار یک ف��رد تعلیم دیده و باهوش به 
مراتب بیشتر و موثرتر از قدرت و نیروی جسمانی 

او است. 
نقش و وظایف امدادگر در صحنه آسیب:  

به هر دوره دیده داوطلب یا مام��ور که اقدام به 
ارایه کمک ه��ای موردنیاز کن��د، امدادگر گفته 
می ش��ود و او به عن��وان یک ف��رد کمک دهنده 
می تواند وظای��ف متعددی را در صحنه آس��یب 
برعهده داشته باش��د. این وظایف و نقش ها بسته 

به نوع شرایط حادثه به شرح زیر متفاوت است:   
۱- رسیدگی س��ریع و مناس��ب به مصدومان 
موجود در صحنه آس��یب یا بیماران، ۲- حفاظت 
از س��المت خ��ود، ۳- حفاظ��ت و ایمنی صحنه 
آسیب، ۴- درخواس��ت کمک از مراجع ذیصالح 
)اورژانس، آتش نش��انی، هالل احم��ر، پلیس و...، 
۵- مش��ارکت در عملی��ات جس��ت وجو و نجات 
)sar(، ۶- دس��تیابی ب��ه مصدوم و رهاس��ازی، 
۷-انجام ارزیاب��ی مصدوم و س��انحه، ۸- اجرای 
کمک ه��ای اولیه و اقدامات ض��روری، ۹- انتقال 
مصدوم )در صورت ل��زوم(، ۱۰- هدایت اطرافیان 
و نظاره گران به انج��ام اقدامات ضروری )مدیریت 
صحن��ه(، ۱۱- کنت��رل فعالیت ه��ا و اقدام��ات 
اطرافیان و نظاره گران صحنه آسیب، ۱۲- کمک 
به پرس��نل اورژانس و س��ایر نیرو ه��ای امدادی 
)در ص��ورت لزوم(، ۱۳- مکتوب س��ازی اقدامات 
و مراقبت ه��ا، ۱۴- اطالع رس��انی، ۱۵- حمایت 
روانی از آس��یب دیدگان، ۱۶- پشتیبانی عملیات 
و ۱۷- ارتقای س��طح معلومات و مهارت های خود 

و دیگران.
 خصوصیات امدادگر  

۱- داش��تن اطالعات کافی و مهارت های الزم 
جهت انجام کمک های اولیه، ۲- حفظ خونسردی 
در حی��ن مواجهه با صحنه آس��یب و مصدومان، 
۳- س��رعت عمل در کار، این امر برای رسیدگی 
به عوامل تهدید کننده زندگی با اهمیت است، ۴- 
داش��تن ابتکار عمل و حداکثر استفاده از حداقل 
وس��ایل موجود، ۵- تسلی بخشیدن به مصدومان 
و حمایت روانی از آنه��ا، ۶- رعایت فرهنگ غالب 
منطق��ه آس��یب و پایبندی به تعالی��م مذهبی و 
ارزش ها، ۷- شناخت محدوده فعالیت خود و عدم 
دخالت در امور پزشکی و ۸- آراسته بودن ظاهر و 

برخورد مناسب. 
آشنایی با تجهیزات امدادونجات  

به عن��وان یک امدادگر ممکن اس��ت در صحنه 
حادث��ه مثل یک پلی��س، عبوروم��رور را کنترل 
کنید ی��ا مانند یک مأمور آتش نش��انی مجبور به 
خاموش کردن آتش سوزی و رهاسازی مصدومان 
گرفتار در آتش یا زیر آوار و خودرو باشید. بنابراین 
برای ایفای نقش صحیح خودتان احتیاج به ابزار و 
تجهیزات به خصوص دارید و باید تا آنجا که ممکن 
اس��ت نس��بت به صحنه حادثه ای که به آن وارد 
می ش��وید، مجهز به وس��ایل مورد نیاز آن صحنه 
باشید. البته ش��ما باید خصوصیت حسن ابتکار و 
خالقیت را در خودتان بیش��تر فعال کنید، زیرا در 
نظر داشته باشید که ممکن است به صحنه ای وارد 
ش��وید که هیچ گونه تجهیزاتی به همراه ندارید، 
مثال زمانی که ب��ه تعطیالت می روی��د ناگهان با 
صحنه حادثه ای روبه رو می ش��وید، در اینجا باید 
وس��ایل موجود در صحنه و در دسترس را به طور 
ابتکاری و کام��ال صحیح برای کنت��رل خطرات 
و ایجاد مراقبت به کار گیرید. مثال ممکن اس��ت 
برای بی حرکت کردن عضو آس��یب دیده مصدوم، 
آتل در اختیار نداش��ته باشید، از آنجا که می دانید 
کار آتل بی حرکت کردن عضو آس��یب دیده است 
از هر وس��یله ای ک��ه بتواند این گون��ه عمل کند 
می توانید اس��تفاده کنید. نکت��ه ای دیگر که در 
رابطه با تجهیزات باید درنظر داشت این است که 
در صحنه های وسیع حوادث، گروه های متعددی 

به کم��ک می آیند؛ این گروه ها 
برای کمک رس��انی به صحنه 
وارد می ش��وند و ه��ر گ��روه 
مجهز به دستگاه ها و تجهیزات 
خاصی هس��تند که اف��راد هر 
گ��روه قب��ال ط��ی دوره های 
آموزش��ی کام��ال کار ب��ا این 
تجهیزات را آموخته اند. از آنجا 
که ممکن اس��ت به عنوان یک 
امدادگر در کنار این گروه ها در 
امر امدادرسانی همکاری داشته 
باشید، آشنایی مختصری با این 

وسایل برای ش��ما مفید خواهد بود. در این بخش 
سعی ش��ده لیس��ت تقریبا کاملی از تجهیزات در 

اختیار شما قرار بگیرد. 
وس��ایل و تجهیزات به سه دس��ته کلی تقسیم 

می شوند:  

الف( تجهیزات شخصی و انفرادی امدادگر  
ب( تجهیزات امداد و کمک های اولیه 

ج( تجهیزات نجات
الف( تجهیزات ش��خصی و انف��رادی امدادگر: 
ش��ما به عنوان یک امدادگر بای��د بدانید به دلیل 
پراس��ترس بودن لحظات اولیه ح��وادث و اعزام، 
معموال بعضی از تجهیزات اولی��ه که هر امدادگر 
باید به همراه داشته باش��د، فراموش می شود که 
نتیجه آن به وجود آمدن مشکالتی برای شماست. 
پس در زمان حرکت و اعزام دقت داشته باشید که 
حداقل وسایل ش��خصی و تجهیزات انفرادی خود 
را به همراه داشته باش��ید. تجهیزات شخصی آن 
دسته از وسایلی هس��تند که معموال هر امدادگر 
خودش تهیه می کند تا در زم��ان اعزام به منطقه 
حادثه به همراه داشته باش��د و در حفظ بهداشت 
فردی امدادگ��ر بس��یار موثر اس��ت. تجهیزات 
ش��خصی: ظروف غذا )بش��قاب، قاش��ق، چاقو، 
دربازکن و لیوان(، مس��واک و خمیردندان، حوله 
و صاب��ون، کارت شناس��ایی، کبری��ت یا فندک، 
دمپایی، لب��اس اضافه، س��وزن ونخ و کاغذ و قلم. 
تجهیزات انفرادی نیز وسایلی هستند که معموال 
با توجه به نیاز هر عملی��ات و امکانات موجود در 
سازمان در اختیار نیروهای امدادی قرار می گیرد 
ت��ا آمادگ��ی الزم را جهت انج��ام مأموریت های 
ام��دادی داش��ته باش��ند. تجهیزات انف��رادی: 
کوله پشتی، کیس��ه خواب یا پتو، پوتین یا کفش 
مناس��ب، لباس امدادی )با توجه به فصل(، چراغ 
قوه، قمقمه، ماس��ک های محافظ، دستکش های 
محافظ، جعبه کمک های اولی��ه انفرادی و غذای 

فاسدنشدنی جهت ۲۴ساعت.
ب( تجهیزات امداد و کمک های اولیه:

 بعد از این که امدادگر آماده شد نیاز به تجهیزات 
و ابزار الزم جهت ایجاد آمادگی و انجام مأموریت 
دارد که یک بخ��ش از این تجهیزات را وس��ایل 
امدادی و پزشکی تش��کیل می دهند و البته شما 
تا حدود زی��ادی با آنها در    دوره های قبل آش��نا 
ش��ده اید. وس��ایل جعبه کمک های اولی��ه: باند 
)سه گوش، نواری، کش��ی و توری(، گاز استریل، 
گاز وازلین، س��وزن قفل��ی، دس��تمال کاغذی، 
 Air( ایروی ،)پنس و قیچی، آتل انگش��ت )فینگر
way(، ماسک مخصوص تنفس 
مصنوعی، ورقه های آلومینیومی 
اس��تریل جه��ت مصدوم��ان 
س��وختگی، س��رم شست وشو، 
بتادین، چس��ب زخم، چس��ب 
روی باند، ترمومت��ر، چراغ قوه، 
دستکش اس��تریل و دستکش 
یکبار مصرف. تجهیزات امدادی 
شامل: ۱-دس��تگاه فشارسنج و 
گوشی پزش��کی، ۲- کیسه های 
آب س��رد و گ��رم، ۳- ملحفه، 
۴- ان��واع آتل چوب��ی، ۵- آتل 
تمام تنه، ۶- آتل نیم تنه، ۷- انواع برانکار )س��اده، 
چرخدار کوچک، چرخدار بزرگ، س��بدی، تاشو 
س��اده و کوهس��تان(، ۸- کیف احیا، ۹- دستگاه 

زنده یاب، ۱۰- تخت بیمار و ۱۱- پاراوان.
ج( تجهیزات نجات: همان طور که می دانید 

در بعضی از موقعیت های خ��اص در اثر حوادث، 
ابتدا نی��از به یک س��ری عملیات ه��ای نجات و 
تجهیزات خاص اس��ت تا ما بتوانیم یک عملیات 
امدادی موثر را انجام دهیم که لزوم آن شناخت و 
آشنایی با ابزار نجات است که با توجه به کاربرد، به 

دسته های زیر تقسیم می شوند: 
ج-۱: ابزار ایمنی و هشدار: ش��ما به عنوان یک 
امدادگر باید بدانید اگر ب��ر اثر بی احتیاطی و عدم 
استفاده از ابزار مناس��ب آسیب ببینید، مشکالت 
زیادی را برای خود و دیگر پرسنل امدادی به وجود 
می آوری��د و توانایی الزم را جه��ت انجام عملیات 
از دس��ت می دهید، پس همیشه قبل از شروع هر 
عملی��ات امدادونجات ابتدا اقدام��ات الزم جهت 
ایمنی خودت��ان، مصدومان و دیگ��ران را فراهم 
کنید. لباس ضدگاز با متعلقات، لباس ضداس��ید، 
لباس کامل ضداشعه، لباس ضدرادیواکتیو، لباس 
کار، کاله ایمن��ی، کفش ایمن��ی، عینک ایمنی، 
دس��تکش های ایمنی، نقاب ایمنی، نوار ایمنی و 
خطر، کمربند ایمنی، مخروط شبرنگ، دستکش 
ضدولتاژ، جلیقه فس��فری، انواع ماسک )بخارات 
مضر، گردوخاک، آلودگی محیط، گازهای س��می 
و خطرن��اک، مجهز به س��یلندر هوای فش��رده و 
بلوم��ان(، تابلوهای اعالم خطر )دس��تی و ثابت(، 

نگاه

زینب فیضی- خبرنــگار داوطلب  |جذب 
اعضا و ایجاد نظام انگیزش��ی برای نگه داشتن آنها، 
بحث برانگیزترین موضوعی است که تفکر درباره آن، 
ما را به چالش می کش��د. آیا برای نگه داشتن افرادی 
که داوطلبان��ه وارد عرصه خدمت رس��انی به مردم 
شده اند، نیازی به ارایه تس��هیالت انگیزشی است؟ 
آیا اعطای خدمات انگیزش��ی موج��ب از بین رفتن 
انگیزه های بشردوستانه یا تغییر جهت آن به سمت 
دیگری نمی شود؟ اینها سواالتی است که ما را بر آن 
داشت برای یافتن پاسخشان به سراغ نجاتگر باتجربه 
و فعال جمعیت هالل احمر شهرستان ساوه برویم و 
علت حضور مستمر و پرشور این جوان ۳۲ساله را جویا 

شویم. 
حس��ین )هومن( خل��ج معصوم��ی متولد ۲۲ 
شهریورماه ۱۳۶۳ در شهرستان ساوه است. او  دوران 
کودکی و نوجوان��ی اش را در محله آس��یاب برجی 
شهرستان کرج س��پری و در ۱۵س��الگی به همراه 
خانواده به س��اوه نقل مکان کرد. در س��ال۸۳ وارد 
دانشگاه آزاد اسالمی س��اوه شد و لیسانس خود را در 
رشته مهندسی مکانیک، گرایش ساخت و تولید اخذ 
  HSEکرد و اکنون هم دانش��جوی دوره کارشناسی
)ایمنی صنعتی( در مرکز آموزش علمی- کاربردی 
گروه صنعتی صفا در ساوه است. برای آشنایی بیشتر، با 

او گفت وگو  کردیم. 
لطفا درباره سوابق تان در هالل احمر برایمان 

بگویید. 
از س��ال ۷۹ در جمعیت هالل احمر عضو شدم و 
دوره های ام��داد و کمک های اولی��ه را گذراندم و با 
وجود سن کم، به خاطر ُحسن فعالیت مورد تشویق 
واح��د امدادونجات جمعیت هالل احمر س��اوه قرار 
گرفتم. از همان  سال در پایگاه امدادونجات جاده ای 
قره چ��ای واقع در جاده قدیم س��اوه- س��لفچگان 
به عنوان امدادگر مشغول به خدمت شدم. در دوران 
دانش��جویی فعالیت های زیادی داش��تم، ازجمله 
دبیری کانون دانش��جویی هالل احمر دانش��گاه و 
سردبیری نشریه دانش��جویی با عنوان نمادین )سه 
نقطه عالمت س��وال( زیر نظر س��ازمان هالل احمر 
را برعهده داش��تم و همزمان نی��ز در واحد جوانان 
جمعیت هالل احمر کار دانش��جویی انجام می دادم. 
در  سال ۱۳۸۶ بعد از گذراندن دوره مربیگری همزمان 
به عنوان امدادگر و مدرس امدادونجات در امر آموزش 
مشغول خدمت رسانی شدم و پس از آغاز درجه بندی 
امدادگران به درجه نجاتگر یکم و س��پس با شرکت 
در آزمون تعیین درجه به مقام ایثار مفتخر ش��دم. 
فعالیت های ورزشی خود را در زمینه های رزمی، شنا و 
نجات غریق از سال۱۳۸۴ آغاز کردم و همیشه ورزش 
و تحرک را سرلوحه کارهای خود قرار داده ام و به عنوان 
مربی شنا همیشه دیگران را به پرداختن به این مهم 
ترغیب کرده ام.  کسب مقام اول استانی در مسابقات 
شنای قورباغه و مقام دوم استانی در مسابقات شنای 
پروانه از افتخارات اینجانب اس��ت. در کنار تحصیل 
در دانشگاه به دلیل عالقه زیاد به آموختن زبان های 
خارجه، به فراگیری زبان انگلیس��ی و زبان فرانس��ه 
پرداختم. خداوند را شاکرم که تابستان امسال به حول 
و قوه الهی و با رأی عزیزان و دوس��تان هالل احمری 
به عنوان عض��و اصلی ش��ورای اجرای��ی جمعیت 
هالل احمر ساوه توفیق خدمت رسانی نصیبم شد که 
درحال حاضر رسیدگی به امور امدادگران از اهم موارد 
در برنامه کاری ماست. از دوره های آموزشی سازمان 
نیز دوره های تخصصی امدادونج��ات از قبیل دوره 
اقدامات پیش بیمارستانی، نجات در جاده، نجات در 
آوار، نجات در سیالب، نجات در کوهستان، فضاهای 
معلق، حمایت روانی در سوانح و اسکان اضطراری را 

گذرانده ام. 
شما به عنوان یک امدادگر فعال و باتجربه، آیا 
برای انجام فعالیت هایتان مورد حمایت خانواده 

قرار می گیرید؟
پدر و مادر من هر دو فرهنگی بازنشسته هستند و به 
دلیل آشنایی با تشکل های دانش آموزی در مدارس، با 
ماهیت سازمان و جمعیت هالل احمر آشنا  شدند و 
خود از اعضای افتخاری و داوطلب سازمان داوطلبان 
هالل احمر هس��تند. بانی عضوی��ت و ورود من به 
سازمان تشویق های پدرم بود که در ایام تابستان خود 
به عنوان راننده-امدادگ��ر داوطلب در پایگاه امدادی 
خدمت می کرد و همین ط��ور آقای مجید جمال که 
در گذشته مس��ئولیت واحد امداد شهرستان ساوه و 
هم اکنون ریاس��ت جمعیت هالل احمر شهرستان 
تفرش را عهده دار هستند. من روحیات هالل احمری و 
امدادی خود را مرهون الطاف این عزیزان هستم.  بعد از 
عضویت من، خواهر، برادر، عمو و چند نفر از اطرافیانم 
نیز ب��ه فعالیت های هالل احمر عالقه مند ش��دند و 
دوره های هالل احمر را گذراندند. من در خانواده ای با 
تفکر هالل احمری بزرگ شدم و رشد کردم و همین 
روحیه هالل احمری خانواده ام و حمایتشان، همواره 
باعث دلگرمی برای ادامه فعالیت هایم در سازمان بود. 
فعالیت های داوطلبانه یک کار دلی است. با توجه به 
این که حضور داوطلبی در جمعیت هالل احمر از نظر 
مالی هیچ توجیهی ندارد و گاهی روی زندگی عادی 
افراد و شغل شان نیز تأثیر می گذارد، اگر واقعا عاشق 
کار و هدفتان باشید، می توانید راهتان را استوار ادامه 

دهید.  
خاطره کوتــاه و تاثیرگــذاری از دوران 

امدادگری تان برایمان تعریف کنید.  
همان طور ک��ه در قرآن ذکر ش��ده اس��ت، روز 
قیامت فرشته اس��رافیل در صور خود می دمد و همه 
وحشت زده به تالطم می افتند و حتی مادر، فرزندش 
را نمی شناسد. در یک صحنه تصادف من این واقعه 
را در بُعد بسیار کوچکی لمس کردم.  ساعت ۴صبح 
در آخرین شب های پاییز، سرمای استخوان سوز پای 
حرکت همه را بریده بود. یک خودرو عبوری، واژگون 
ش��دن یک خودرو در همان نزدیکی را به ما خبر داد. 
به سرعت از پایگاه حرکت کردیم تا رسیدن به محل 
حادثه از شدت س��رما می لرزیدیم. وقتی سر صحنه 
تصادف حاضر شدیم، سرنش��ینان خودرو، صندلی 

عقب خودرو را جدا کرده، آتش زده و دورش جمع شده 
بودند. براساس وظیفه، سالمتی شان را بررسی کردیم. 
خوشبختانه کسی آس��یب خاصی ندیده بود، فقط 
از شدت س��رما و تصادف همه در شوک بودند. وقتی 
از تعداد همراهانشان پرس��یدیم، راننده گفت برادر 
همسرم کنار خودرو خوابیده! ما خیلی تعجب کردیم 
که در این س��رما مگر می ش��ود خوابید! به سراغش 
رفتیم، اما او فوت ک��رده بود. ناگهان زیر نور مهتاب و 
شعله آتش متوجه تکان خوردن چیزی در همان سو 
شدم. پیش خودم فکر کردم ممکن است جانوری در 
کمین باشد. با این وجود جلوتر رفتم و دیدم کودکی 
بر زمین افتاده که هنگام واژگون شدن از داخل خودرو 
به بیرون پرتاب شده بود، ولی اصال مادر فراموش کرده 
بود که چنین فرزن��دی دارد! با توجه به وخامت حال 
کودک، باید اول او را منتقل می کردیم. با نهایت سرعت 
ممکن تا آمبوالن��س دویدیم و به س��مت اورژانس 
حرکت کردیم. در آمبوالنس تمام تالش خود را برای 
زنده نگه داش��تن کودک انجام دادیم، ولی به محض 
ورود به اورژانس بیمارستان، متاسفانه دختربچه روی 
دست های من آخرین نفس هایش را کشید. این ماجرا 
به عنوان نخستین تجربه های امدادگری ام، بسیار تلخ 
بود. مرگ آن دختر روی دستانم من را به بهت و تأثر 
عمیقی فروبرد، طوری که مدت��ی از پایگاه امدادی 
دور ش��دم. حتی یادآوری صحنه تصادف هم حالم را 
دگرگون می کند. اما واقعیت زندگی این اس��ت که 
حوادث تلخ و ناگوار همیشه درحال وقوع است و این 
ما هستیم که می توانیم با پندگرفتن از آنها تلخی  اش را 
به شیرینی تجربه بدل کنیم، ولی در این بین گاهی نیز 

به لمس واقعیت واژه »قسمت« ناگزیر خواهیم بود. 
چه چیزی موجب شــده فعالیت های تان را 
در هالل احمر داوطلبانه و به طور مستمر ادامه 

دهید؟
عنصر فعالیت های پویا در ساختار هالل احمر من 
را به س��مت حضور و مداومت سوق داد. فعالیت های 
هالل احمر روتین نیست و در این مجموعه هیچ کس 
روزمرگی را تجربه نکرده است. سازمان و افراد مرتبط 
با سازمان با واحدها و اقشار مختلفی سر و کار دارند، 
از یک کودک خردسال تا میانساالن و کهنساالنی که 
همه و همه می توانند داوطلبانه با جمعیت هالل احمر 
همکاری داش��ته باش��ند. وجود اقش��ار مختلف و 
خدمت رس��انی به آنها، من را پاگیر هالل احمر کرده 
اس��ت.  رفتن به مناطق محروم و کم��ک به آنها نیز 
برایم بسیار مورد توجه است. حضور زنده دالنی مثل 
آقای جمش��ید تقوی مقدم که با وجود گذر سنشان 
از ۶۰ سال هنوز چون س��روی استوار گوشه ای از کار 
را می گیرند، روحیه ام��دادی و خلق و خوی مهربان 
ایش��ان باعث روحیه خوب تمام  اطرافیان می شود، 
البته در این میان هس��تند افرادی هر چند قلیل که 
تنها در ظاه��ر جوانند، اما خس��ته و بی حوصله اند. 
کسانی که ترجیح می دهند تمام وقت خود را با تلفن 
همراهش��ان بگذرانند. به عقیده من این افراد فقط 
امدادگرانی هستند که دوره های امداد را گذرانده اند 
و هالل احمری نیستند. برای هالل احمری بودن باید 
روحیه هالل احمری داشت و وجود هالل احمری ها 

انگیزه ماندنم بود. 
نظر شما درباره ترغیب جوانان به فعالیت های 
امدادی و حضور مســتمر آنان در هالل احمر 

چیست؟
برای جذب نیرو نیاز به تبلیغات اس��ت تا موجب 
آش��نایی افراد ب��ا هالل احمر و ترغیب آنان ش��ود 
ولی بودجه های اختصاص داده ش��ده به تبلیغات 
و جذب افراد بس��یار کم اس��ت. می ت��وان با به کار 
بستن روش هایی بدون نیاز به هزینه های سنگین 
مالی و با تجهیزات موجود و نیروهای در دس��ترس 
موجب جذب اعضا شد. در این بین می توان به جای 
شعاردادن و سخنرانی کردن، با انجام کارهای عملی 
در معرض دید عموم، موجبات آشنایی بیشتر مردم 
را فراهم کرد و باعث عالقه مندکردن افراد با سالیق 
مختلف به سازمان ش��د؛ مثال در یکی از مانورهای 
برگزارش��ده در دانش��گاه، نجاتگران از کارگاه های 
صعود و فرود از دیوارهای دانش��گاه، عملیات صعود 
و فرود و انتقال مصدوم به پایی��ن را انجام دادند که 
این کار باعث شد تعداد کثیری از دانشجویان برای 
عضویت به کانون و جمعیت مراجعه کنند یا نخستین 
مانور تخصصی امدادونجات در س��یالب در سطح 
استان که توسط امدادگران جمعیت هالل احمر در 
اوایل تابستان و در محل دریاچه مصنوعی شهرستان 
ساوه در حضور ش��هروندان س��اوجی و مدیران و 
مسئوالن شهری برگزار شد، باعث شد در طول چند 
هفته تعداد زی��ادی از جوانان باروحیه و اخالق مدار 
جذب فعالیت های س��ازمان ش��وند و به عضویت 
جمعیت هالل احمر درآیند. ج��ذب جوانان برای 
مشارکت در فعالیت های سازمان کار سختی نیست، 
اما مس��أله مهم، تداوم حضور این نیروهاست و به 
مدیریت قوی و کارآمدی نیاز دارد. افراد برای ارضای 
غریزه نوعدوستی به صورت داوطلبانه و باانگیزه وارد 
سیستم می شوند. همان طور که می دانید انگیزه یک 
مسأله کامال درونی است که فقط در صورت تمایل و 
خواستن، فرد می تواند آن را در خود به وجود آورد، اما 
گاهی این انگیزه کمرنگ و از شور و هیجان آن کاسته 
می شود، اینجاست که ما باید به دنبال راهکارهایی 
برای تشویق این جوانان برای ادامه راهشان باشیم 
که در زمینه تشویق آنان نیز باید بسیار مراقب بود که 
به هدف واالی امدادگران خدشه ای وارد نشود و آنان 
را از مسیر اصلی انسانیت و بشردوستی خارج نکند. 
این راهکارها می تواند هم مادی و هم معنوی باشد. 
در شرایط اقتصادی کنونی و وضع نابهنجار اشتغال 
جوان��ان، یک راهکار اساس��ی می تواند بیمه کردن 
امدادگران باش��د یا حتی تخفی��ف در میزان حق 
بیمه آنان ه��م می تواند موجب دلگرمی ش��ان به 
خدمت رسانی در پایگاه ها و دوری از کانون گرم خانه و 
خانواده باشد.  ایجاد حس رقابت در رسیدن به مدارج 
عالی بشردوستی نیز مشوق معنوی امدادگران در 

عرصه خدمت رسانی آنان خواهد بود. 

گفت وگو با امدادگر ساوه ای
ازسیرتاپیازامدادگریعشقموبایلهاامدادگرنمیشوند!

 آموزش عملی و تئوری برای امدادونجات یک اصل است

به عنوان یک امدادگر 
ممکن است در صحنه حادثه 
مثل یک پلیس، عبورومرور 
را کنترل کنید یا مانند یک 
مأمور آتش نشانی مجبور به 
خاموش کردن آتش سوزی و 

رهاسازی مصدومان گرفتار در 
آتش یا زیر آوار و خودرو باشید

زاویه

:Phenomenon پدیده
 هر چیزی که در جهان هس��تی وجود دارد، 
اعم از طبیعی و غیرطبیعی )مربوط به بش��ر و 

آثار بشری(
: Hazardمخاطره

 آن دس��ته از پدیده های��ی را گوین��د ک��ه 
جامعه ای را در معرض تأثیرات خود داش��ته و 
پتاسیل آسیب زدن به جان، دارایي، اعتبارات، 
توانمندي ها و محیط زیس��ت آن را دارند. این 
مخاطرات یا طبیعي هستند )Natural( مانند 
گسل، نزوالت آس��مانی، گرما و سرما، بادهای 
تند، آتشفشان غیرفعال، برف انباشته شده روی 
  )Manmade(ارتفاعات و... یا مصنوع بشرند
مانند س��د، بمب، هواپیما، صنایع  ش��یمیایی، 

هسته ای...
این مخاطرات، ممکن اس��ت ک��ه در داخل 
قلمرو جامعه موردنظر ما قرار داش��ته باش��ند 
یا اگر ه��م در خارج از جامعه ما ق��رار دارند اما 
تناوب، شدت و وسعت وقوع آنها قطعا بر جامعه 

ما تاثیرگذار است.
:Threat تهدید

 تظاهرات، ص��ورت و حال��ت ضربه زننده و 
خسارت بار و مختل کننده حاصل از مخاطرات 
که می تواند آسیب ها و خس��اراتی را بر جامعه 

)انسان ها و متعلقات آنان( وارد سازد.
ای��ن تهدی��دات نیز ی��ا طبیعي هس��تند 
)Natural( مانن��د س��یل، زلزل��ه، بهم��ن، 
صاعقه، طوفان، رانش و... یا س��اخته دس��ت 
بش��ر)Manmade(  مانند شکس��تن سد، 
انفجار بم��ب، س��قوط هواپیما، نش��ت مواد 

خطرناک، آتش سوزي، جنگ و تروریسم.
بنابراین، کوه آتشفش��ان ی��ک مخاطره یا 
Hazard اس��ت. وقتی توده های خاکس��تر 
از دهانه آن متصاعد ش��ود، تهدید است برای 

هواپیماها و اگر توده های مذاب از آن س��رازیر 
شود، تهدید اس��ت برای جوامعی که در مسیر 
مذاب ها قرار دارند. یک س��د، ب��ا میلیون ها 
مترمکعب آبی که در پش��ت آن ذخیره شده 
اس��ت، یک مخاطره محس��وب می شود، زیرا 
پتانس��یل آس��یب زدن به جوامع پایین دست 
را دارد. این س��د در اثر فرس��ودگی و مراقبت 
ناکاف��ی می توان��د ب��ه تهدید تبدیل ش��ود. 
لوله کشی گاز در منزل فی نفسه یک مخاطره 
اس��ت. وقتی بوی گاز را استش��مام کنید، با 
تهدید مواجه ش��ده اید. هواپیمایی که از فراز 
آسمان یک شهر می گذرد، یک مخاطره است 
و زمانی که دچار نقص فنی می شود، دیگر یک 

تهدید است.

  Accident :حادثه، تصادف
رخ��داد ی��ا واقع��ه اي ناخواس��ته، ناگوار و 
خس��ارت بار )جان��ی و مال��ی(، تحت تأثی��ر 
مخاط��رات ام��ا محدود ک��ه اگرچه پاس��خ 
اضطراري به آن ضروري اس��ت اما پتانس��یل 
مختل کردن رون��د طبیعی جامع��ه را ندارد و 
اغلب توس��ط نیروها یا تیم هاي تک مأموریتي 
محل��ي مانن��د اورژان��س، امدادونج��ات و 
آتش نش��اني قابل کنترل اس��ت. مانند سقوط 
یک ف��رد در چاه، تصادفات مح��دود رانندگی 
که منجر به تلفات انبوه ی��ا اختالل در ترافیک 

نشود، رفتن یک اسکی باز به کام بهمن.
    Incident  :سانحه

رویداد یا حادثه ای خس��ارت بار که توس��ط 

مخاطرات طبیعي )س��یل، زلزله، طوفان و...( 
یا انسان ساز )آتش س��وزي و...( ایجاد مي شود، 
پاسخ اضطراري به آن ضروري است، زیرا روند 
طبیعی جامعه را مختل کرده و درصورت عدم 
اقدام به موقع و موثر مي تواند توس��عه یافته و به 
Disaster تبدیل شود. مقابله با سانحه اغلب 
تداخل نیروه��ا و تیم هاي سازماندهی ش��ده 
متعددي را از دس��تگاه هاي پاس��خگو، تحت 
مدیریت و فرماندهی یکپارچه مي طلبد. مانند 
تصادفات زنجیره ای در جاده ها، آتش سوزی در 
کارخانه، س��اختمان  یا جنگل ها، سقوط بهمن 

روی جاده یا روستا، زلزله، سیل و...
 Disaster  :بلیه

)در ایران به بحران ترجمه مي شود(   
سانحه اي است مهارنش��ده و رو به گسترش 
که کنترل آن از ت��وان، امکانات و منابع محلي 
خارج است و طي آن تأسیسات زیربنایي و روند 
طبیعی جامعه کامال دچار اختالل ش��ده، جان 
و مال انس��ان هاي زیادي آس��یب دیده و دچار 

تهدید جدي مي شود.
 Crisis :بحران

یک وضعیت اضطراري که نیاز به پاسخ داشته 
مي تواند در سیاست، امنیت، اقتصاد، فرهنگ یا 
در هر روند برنامه ریزي شده و زیربنایي جامعه 
اختالل جدي ایجاد کن��د، مانند کودتا، بحران 
اقتص��ادي، فرهنگي ی��ا  بی��کاري، منازعات 

مسلحانه و اغتشاشات.
 Vulnerability :آسیب پذیر

نق��اط ضعف یک جامع��ه از نظ��ر موقعیت 
اقلیمي، مقاومت و وضعیت س��ازه ها، آمادگي 
انس��ان ها و آمادگي س��ازمان هاي ذیربط در 

مقابل تهدیدات.
 Risk :خطرپذیری

خس��ارات احتمالي س��وانح بر جان، اموال، 

برخی اصطالحات و مفاهیم شایع در مدیریت و فرماندهی سوانح و بالیا 

باادبیات»امدادی«بیشترآشناشویم


