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ُســمیرا زمانی|  اگــر بخواهیــم از پایگاه 
امدادونجــات جاده ای شــهید مســلم لک زایی 
به  عنوان یکــی از حادثه خیزتریــن پایگاه های 
کشــور نام ببریم، آنقدرها هم بیــراه نگفته ایم؛ 
پایگاهی که در مرکــز طوفان های عجیب و غریب 
سیستان وبلوچستان اســت. در یکی از روزهای 
طوفانی مردادماه برای دیدار با امدادگران در این 
پایگاه جاده ای به سراغشان رفتیم. شدت طوفان 
آنقدر زیاد بود که وقت پیاده شــدن به ســختی 
می توانســتیم راه برویم و حتی وقتی داشتیم با 
امدادگران در اتاقشان صحبت می کردیم، آنقدر 
صدای زوزه باد زیاد بود که به سختی صدای هم را 
می شنیدیم؛ با این حال معتقد بودند که طوفانی 

در کار نیســت و تجربه ما در 
مقابل طوفان هایی که دیده اند 
مانند تجربه کردن یک نســیم 

است. 
پایــگاه  ســاختمان 
امدادونجات جاده ای شــهید 
مســلم لک زایــی همزمان با 
ایام اهلل دهه فجر در  ســال 94 
در منطقه رامشــار شهرستان 
زابل افتتاح شــد. ساخت این 
پایــگاه در مســاحتی حدود 
300مترمربــع  و  یک هــزار 
از  زیربنــا  128مترمربــع  و 
 سال 92 شروع شــد و پس از 

ســه فاز مختلف به بهره برداری رســید و پایگاه 
امدادونجات بین شــهری شهر سوخته با امکانات 
و تجهیــزات کامل امــدادی اعــم از آمبوالنس، 
خودروی نجات، ست نجات و یک تیم تخصصی 
امدادونجات جاده ای به  منظور پوشــش حوادث 

جاده ای در این ساختمان مستقر شد.
علی اصغر برخوردار از باسابقه ترین امدادگران 
این پایگاه است. حدود 15 سال است که امدادگر 
داوطلــب جمعیــت هالل احمر اســت، شــغل 
اصلی اش کشاورزی است و در معرفی این پایگاه 

می گوید:     پایگاه ما در 45کیلومتری شــهر زابل 
قرار دارد. این پایگاه قبال در شهر سوخته بوده اما 
بعد از ســاخت پایگاه به محل فعلی منتقل شده 
است. شهید مسلم لک زایی از شــهدای یادمان 
شــهدا اســت و چون از  سال 84 بنا شــد پایگاه 
جاده ای افتتاح شــود، اســم پایگاه را به نام این 
شهید گذاشــتند. در این حادثه ای که در اسفند 
 سال 84 اتفاق افتاد، حول وحوش 70کیلومتری 
شــهر زابل گروه تروریســتی عبدالمالک ریگی 
راه را بســته و نزدیک ســی نفر را قتل  عام کرد و 
نخستین پایگاه هم از آنجا شروع شد و در پایگاه 
یادمان شــهدا در کانکس بودیم. حول و حوش 9  

سال در کانکس بودیم تا به اینجا آمدیم.
که  حادثــه ای  بیشــترین 
در ایــن پایگاه بــا آن روبه رو 
می شوند را تصادف می داند و 
اضافه می کند: بیشــتر انتقال 
بیمار را اورژانس برعهده دارد؛ 
مگر این که مصدوم گیر افتاده 
باشد و به ما اعالم می شود که 
رهاســازی را انجام می دهیم. 
بیشترین تصادفات منطقه در 
همین جاده زاهدان زابل است. 
این منطقه وضع خاصی دارد، 
طوفــان در این منطقــه زیاد 
است و این امر بر روی حوادث 
ما خیلی تأثیــر دارد. عید که 
می شــود تا 50 روز بعد از عید بادهای 120روزه 
داریم که شروع می شــود تا پاییز. بعضی وقت ها 
حتی این بادها باعث می شــود که راه ها بسته و 

تصادفات زیاد شود.
وقتــی می خواهیــم برایمــان از خاطــرات 
امــدادی اش بگوید، فکــر می کنــد و می گوید: 
خاطره زیاد اســت. من 14 سال اســت در جاده 
هســتم. هر ســال حتی یک خاطره هم داشته 
باشم کلی خاطره می شود.  سال 81 ما افغانستان 
بودیم.  ســال 83، 9 مــاه در بم بــودم و خیلی 

اتفاقات را تجربه کرده ام؛ امــا یک خاطره خیلی 
در ذهنم مانده اســت. در این جــاده ماه رمضان 
گذشته سانحه ای داشــتیم که به ما اعالم کردند 
آتش سوزی شــده اســت و 3 نیرو به این سانحه 
اعزام شــدیم. آنجا که رفتیم دیدیــم دو خودرو 
به هم خورده اند و متاســفانه آتش گرفته اند. به 
محض رســیدن شــروع به خاموش کردن آتش 
کردیم، حتی نیروی کمکی از زابل درخواســت 
کردیم و برای کمک آمدند. خدا می داند که تمام 
تالشمان را کردیم اما متاســفانه شدت تصادف 
زیاد بود. ســه خودرو به هم زده بودند و در جا 5 

نفر سوختند؛ خیلی حادثه تلخی بود. 
آهی می کشــد و ادامه می دهد: در این شرایط 
سخت نیروی داوطلب از جان ودل مایه می گذارد 
و هیچ چیزی بــرای اش معنی نــدارد. داوطلب 
با اســم خودش مشــخص اســت. جان کسی را 
نجات دادن باعث می شــود که انسان برای ادامه 

این کار حریص شود. تنها چیزی که برای انسان 
می ماند، همین اســت. یکی را نجات می دهیم و 
دعا می کند که خدا خیرت دهــد یا خدا عمرت 
بدهد همین خودش دنیایی برای انســان اســت 
و یک خاطره ای برایــت می ماند که ملکه ذهنت 
می شود که من جان یک نفر را نجات دادم؛ حتی 
یک کار جزیی که برای کســی کرده باشــید، با 
خودروي امدادی که باالی سر مصدوم می رسیم، 
خاطرش جمع می شــود و همین یک دنیا ارزش 
دارد. تا مصدوم را رهاســازی کنیــم و بخواهیم 
تحویل اورژانس بدهیم آن شخص که گیر افتاده 
امیدش یا اورژانس اســت یــا هالل احمر و وقتی 
کاری را انجام می دهیم، فقط دعا می کنند و این 
خیلی ارزشمند است. واکنش ها هم خیلی خوب 
اســت چون کار هالل احمر را می شناسند. همه 
ایران می دانند کار جمعیت هالل احمر چیســت 
و به خاطر این که این کار برای مــردم جا افتاده 

است، کارای اش بیشتر و پیشــرفت کارمان هم 
خیلي بیشتر شده چون کار ما را می فهمند.

مهدی زور 8  ســال اســت که نیروی داوطلب 
جمعیت هالل احمر است. راننده تاکسی است و 
از طریق یکی از دوســتانم که در جمعیت بود با 
این کار آشنا شده و خانواده اش هم خیلی طرفدار 
این کار بودند، می گوید: شیفت های ما 72 ساعته 
اســت و 6 روز اســتراحتیم. هر نجاتگر 7روز در 
ماه می تواند شیفت باشــد. ما در هر شیفت 4نفر 

هستیم؛ یک راننده و 3 امدادگر.
عالوه بــر کارهای امــداد جــاده ای مراجعان 
حضوری هــم دارند؛ مــردم برای گرفتن فشــار 
خون می آیند و تســت قند. او ادامــه می دهد: در 
راه مانده هــم داریم. ما اینجا اســکان اضطراری 
داریم؛ می توانیم تا 15خانوار را اسکان دهیم. اگر 
حادثه ای پیش بیاید، اگر راه بســته شود و طوفان 
بیاید، نیاز به غذا یا ماســک باشد، تهیه می کنیم 

و اســکان اضطراری انجام می دهیم. وقتی طوفان 
می آید، راه بسته می شــود و تا چند ساعت ادامه 

دارد. در این شرایط اسکان را انجام می دهیم.
میثم جهان تیغ دیگر امدادگــر داوطلب پایگاه 
است، 24 سال دارد و یک ســال است که امدادگر 
داوطلب جمعیت هالل احمر است، می گوید: رشته 
تحصیلی ام تاریخ اســت. عالقه زیادی به جمعیت 
هالل احمر داشــتم و در دانشــگاه عضو جمعیت 
شــدم و تا االن این همــکاری ادامــه دارد. همه 
تشــویقم می کنند و من هم خیلی تبلیغ می کنم 
که این مراحل را یاد بگیرند تا در شــرایط سخت 
بتوانند به اطرافیانشان کمک کنند. کار داوطلبانه 
در جمعیت هالل احمر بعد از مدتی تبدیل به یک 
عالقه شخصی می شود. این که بتوانیم به فردی که 
نیاز دارد، کمک کنیم. قطعا این کار داوطلبانه در 
جمعیت هالل احمر را بــرای همه زندگی خواهم 

داشت و عالقه شخصی ام است. 

امدادگــران وظایــف زیــادی برعهــده دارند. 
کارشان ساده نیســت و در شرایطی با مصدومان و 
اطرافیانشان روبه رو می شوند که عادی نیست و به 
همین دلیل امکان باالرفتن خطای انسانی بیشتر 
از قبل به چشــم می آید. در این بین آیین نامه ها و 
وظایفی برای این قشــر تعریف شده که آشنایی با 

آنها خالی از لطف نیست.
آیین نامه ها

یــک امدادگــر، در حیطــه اي از آیین نامه هاي 
گوناگوني عمل می کند که شــامل آیین نامه هاي 
محلي، سازماني و کشوري اســت و طبیعی است 
که باید با آنها آشنا باشــد. ممکن است امدادگر به 
گواهینامه اي احتیاج داشته باشد که صالحیتش 
را به عنوان یک امدادگر تأیید کند یا در ســازمان 
استاني یا کشوري نامش رســما ثبت شده باشد. 
امدادگر مسئول اســت که هرگونه گواهینامه الزم 
یا عضویت خود را در سازمان هاي مربوطه همواره 

به روز و معتبر، حفظ و تمدید کند.
عمل به وظیفه

مســئولیت قانوني یک امدادگر جهت عملیات 
امــداد و ارایــه مراقبت هاي اورژانســي را وظیفه 
کاري مي گویند. نخستین اصل قانوني، توجه عمل 

به وظیفه است. یک شــهروند عادي که به صحنه 
تصادف خودرو وارد مي شود، از لحاظ قانوني ملزم 
به توقف و ارایه مراقبت هاي فوري از مصدوم نیست 
اما در صورتي که یک امدادگــر به صحنه تصادف 
اعزام می شــود، این یک مسئولیت و وظیفه کاري 
است. امدادگر باید ســریع در صحنه حادثه اقدام 
کند و مراقبت هاي فوري اورژانســي را با تجهیزات 
موجود در محدوده و آموزش هایي که دیده، انجام 
دهد؛ چراکه هرگونه نقص و ایراد در عملیات امداد 
یا ارایه مراقبت هاي فوري اورژانسي باعث مي شود 
که امدادگر یا ســازمان یا هر دو در معرض مسائل 

قانوني قرار بگیرند.
استانداردهاي مراقبت

روشي اســت که اشــخاص طبق آن روش باید 
عمل کنند یا باید مراقبــت را ارایه دهند. در زمینه 
ارایه مراقبت به مصدومان یک امدادگر، نمي تواند 
مســئول کلیه ســطوح مراقبت باشــد که از یک 
پزشــک انتظار مي رود، اما مشمول ارایه سطوحي 
از مراقبت هاست که شخصي با آموزش هاي مشابه 
تحت شــرایط یکســان انجام مي دهــد. به عنوان 
شخصي که در دوره هاي امدادگري آموزش دیده 
اســت، انتظار مي رود که از دانــش و مهارت هایي 

که آموخته، اســتفاده کند. شــرایطي که در آن 
امدادگر این مراقبت ها را باید ارایه دهد و شــاید بر 
استانداردهاي مراقبت نیز تأثیر داشته باشد. براي 
مثال، اگر در تاریکي و باران کار مي کند، شــاید به 
خوبي کسي که در اتاق روشــن کار مي کند، قادر 
به انجام وظیفه نباشــد. با پذیرفتن استانداردهاي 
مراقبــت باید با حداکثــر توانایي خــود اقدامات 
امدادي را انجــام داد، آنگونه که یک فرد محتاط و 
منطقي با آموزش هاي مشابه در این شرایط عمل 

مي کند.
مسئولیت ها و صالحیت اخالقي

جامعه و سازمان با مسئولیت هاي خاص اخالقي 
به یک امدادگر به شــما سپرده شــده است و این 
فرد در زمینه تشــکیل و پذیرش اســتانداردهاي 
حرفه اي رفتــاري مســئولیت هایي دارد. این کار 
مستلزم داشتن دانش و مهارت هاي روز جهت ارایه 
مراقبت هاي خوب به مصدومان اســت. همچنین 
مسئول تجدیدنظر در زمینه کارهایي که انجام داده 
شده و ارزیابي تکنیک هاي مورد استفاده است. باید 
زمان عملیات، فعالیت امدادگري شــان را ارزیابي 
کرده و سعي کنند نتایج اقداماتشــان را از طریق 
پزشــکان راهنما یا پرســنل بیمارستان، پیگیري 

کنند.
امدادگر همیشــه باید در جست وجوي راه هایي 
براي بهبود عملیــات اجرایي خود باشــد. تداوم 
کالس هاي آموزشــي و تشــکیل دوره هاي جدید 
جهت مطابق شــدن با مســائل روز طراحي شده 
است. رفتار اخالقي مستلزم داشتن صداقت است. 
گزارشات امدادگران جهت انعکاس دقیق وضعیت 
موجود تهیه می شــود، به همین دلیل هرگز نباید 
گزارشي را تغییر دهد. یک امدادگر نباید فراموش 
کند که عملیاتي که در چنــد دقیقه اول عملیات 
اورژانســي انجام مي دهد، ممکن است باعث مرگ 

یا تداوم زندگي مصدوم شود. 
مقابله با فشارهاي رواني

ارایه مراقبت هاي پزشــکي اورژانسي تجربه اي 
اســت که یک امدادگر در زمینه ایجاد فشار هاي 
رواني کســب خواهد کرد. وظیفه یــک امدادگر 
این اســت که خود را در بدترین شرایط قرار دهد 

تا بتواند جلوي فشارهاي رواني 
غیرضروري را بگیرد. بعضي از 
پرتنش تر  کمــک،  تقاضا های 
از انواع دیگر اســت و به همین 
دلیل ممکن اســت از نقطه نظر 
زماني جهت مــداواي مصدوم 
دچار مشکل شــوند. بنابراین 
پیشــگیري  جهت  امدادگــر 
یا کاهــش فشــارهاي رواني 
غیرضروري ابتــدا باید عالیم 
و نشــانه هاي رواني را بشناسد 
و زندگي خــود را با روش هایي 
که باعث کاهش این فشــارها 
مي شــود، مطابقت دهــد و در 

صورت نیاز، به ســرویس هایي کــه در این زمینه 
خدماتي ارایه مي دهند، مراجعه کند.

واكنش هاي طبیعي به تنش هاي رواني
از آنجایي که یکي از سخت ترین فشارهاي رواني 
مرگ ومیر است، از واکنش هاي سوگواري به عنوان 
اساسي ترین شکل براي ظاهر شدن این تنش ها یاد 
خواهیم کرد. بنابراین آشنایي با مراحل سوگواري 
به ما کمک خواهد کرد تا با افراد مختلف که ممکن 
است در یکي از مراحل ذکر شــده باشند، چگونه 

برخورد کنیم.
پیشگیري از فشارهاي رواني 

تکنیک هــاي بســیاري جهت پیشــگیري از 
فشــارهاي رواني وجود دارد که هر فــرد با توجه 
به منابع شــخصي، مثل اعتماد به نفس، خونسرد 
بودن، انســجام و تعادل خود را از دســت ندادن و 
استوار بودن، مي تواند به پیشــگیري از فشارهاي 

رواني بپردازد.
الف ( تکنیک هاي روانشناختي مقابله با استرس:                                                                                       
1- کساني که مي دانند چه پیش مي آید نسبت 
به کساني که نمي دانند چه در پیش است بهتر قادر 

خواهند بود با فشارهاي رواني مقابله کنند.
2- یادگیري مهارت هــاي ویژه مــورد نیاز در 
موقعیت هاي تنش زا مي تواند افراد را در مقابله موثر 

یاري دهد، چنانچه بسیاري از حوادث کوهنوردي 
ناشي از نارسایي آموزش و عدم  آمادگي الزم در این 

زمینه است.
3-  یادآور شــدن نیروي عظیم روح انســان که 
مي تواند بر هر گونه درد، رنج، مانع و مشکلي غلبه 

کند.
4- مشــاهده الگوهایي که به طریقــي موثر با 
فشــار هاي رواني مقابله مي کنند نیــز مي تواند به 
کســاني که در موقعیت هاي خطرناک قرار دارند، 

کمک کند.
5- حمایت اجتماعي از موجودیت شــخص به 
میزان کافي، هم در آســیب پذیري و هم در مقابله 

وي با فشا رواني نقش عمده اي دارد.
ب ( تکنیک هــاي مقابله با اســترس از دیدگاه 

قرآن:    
یکي از عواملي که تاثیرات استرس را به حداقل 
مي رســاند، اعتقــادات مذهبــي و دیني اســت. 
مسلماناني که قرآن را هدایتگر 
و راهنمــاي زندگــي خویش 
مي دانند، براساس تعالیم قرآن 
با مشــکالت و ســختي هاي 
زندگي بسیار موفق تر برخورد 
مي کنند که از چند شــیوه آن 

نام می بریم:    
1- مشــکالت را جزیــي از 
زندگي دانســته، لذا به پیشواز 
مشکالت رفته و انتظار وقوع آن 

را دارند.
2- مصائــب، مشــکالت و 
ناگواري ها را به عنوان امتحان، 
خواست، قضا و صالحدید الهي 
تلقي کرده، بدین وســیله آنها را مورد ارزیابي قرار 

مي دهند.
3- در برابر عوامل اســترس زا، امید به گشایش و 
حل آنها در وجودشان باقي اســت و آینده را روشن 

مي بینند.
4- برخي از مصائــب را ناشــي از گناهان خود 
دانسته، لذا به اصطالح خویش از آنها پیشگیري به 

عمل مي آورند.
5- عالوه بر مــوارد فوق الذکر، قرآن راهبردهاي 
خاص را در برخورد با فشارهاي رواني به مسلمانان 
توصیــه می کند کــه عبارتنــد از:     نمــاز، صبر، 
مقاومــت، توکل، دعــا، توبه، ذکر، توجــه به امور 
باقي و دل کنــدن از امور فانــي. بنابراین مي توان 
گفت ایمان نقش مهم و اساســي در قدرت روحي 
و رواني شــخص دارد و افراد هر چه ایمان قوي تر و 
محکم تري داشته باشند در پیشگیري از استرس 

بسیار موفق تر خواهند بود.
ج- تکنیک هاي رفتــاري فیزیولژیکي مقابله با 

استرس:    
یک روش بسیار ســالم در این مرحله پیشنهاد 
مي شود که به خاطر ســپردن آن هم ساده است: 

بخورید، بنوشید و شاد باشید.
1- بخورید: یک رژیم غذایي متعادل و سالم در 

پیشگیري و کاهش فشــارهاي رواني بسیار موثر 
اســت. در صورتي که در این مورد مشــکل دارید، 
مي توانید به پزشکان و کارشناسان تغذیه مراجعه 
کنید که در اینجا فقط یک مورد ساده ذکر مي شود. 
خوردن مقدار زیادي شــیریني باعث افزایش قند 
خون شده و 2ساعت به طول مي انجامد تا قند خون 
پایین بیاید. پایین آمدن قند خون باعث مي شــود 
که میل شما به شیریني زیاد شود. بهتر است که به 
مقدار کافي نان، حبوبات، برنج و ماکاروني بخورید. 
اینها به مدت طوالني تري انرژي براي شــما تامین 
مي کند و باال و پایین رفتن مقدار قند خون را که به 

علت قند اضافه است، کاهش مي دهد.
2- بنوشید: به طور متوسط شما روزانه نیاز به 8 
لیوان آب دارید و نوشــیدن مقدار کافي از مایعات 
براي افراد فعالي که عملیات امدادونجات را انجام 
مي دهند، الزم است. کم شــدن آب بدن خطرات 
عمده اي براي شــما دارد. از مصرف بیش از اندازه 
مواد کافییــن دار خودداري کنیــد. همان طور که 
مي دانید کافیین ماده اي اســت که باعث مي شود 
آدرنالین در خون آزاد شــود و باعث افزایش فشار 
خون و در نتیجه افزایش فشارهاي رواني مي شود 
و با محدودکردن مصرف نوشیدني هاي نسکافه دار 
مثل چاي و قهوه شما مي توانید فشارهاي رواني را 

کاهش دهید.
3- شاد باشید: یک شخص شــاد آسیب زیادي از 
فشــارهاي رواني نمي بیند. مهم این است که روش 
زندگي شما تعادل داشته باشد. از محصوالت تنباکو 
اســتفاده نکنید، زیرا این محصــوالت ایجاد کنند 
فشارهاي رواني است. به طور منظم ورزش کنید که 

ورزش از بین برنده بسیار خوب فشارهاي رواني است.
كاهش فشارهاي رواني:

کاهش فشــارهاي وقایع بحراني، برنامه جامعي 
اســت که قابل  دسترســي از طریق بســیاري از 
بخش هاي ایمني جامعه اســت، این برنامه شامل 

موارد زیر است:     
1- آموزش مقابله با فشارهاي رواني قبل از زمان 
سانحه:     این آموزش ها اطالعاتي را که در برخورد 
با ســوانح و فجایع نیاز دارید در اختیار شــما قرار 

می دهد.
2- حمایت رواني توسط افراد هم قطار در صحنه 
حادثه:     این کار یا باید به وســیله ســرویس هاي 
حمایتــي حــوادث وخیــم در محــل حادثه در 
موقعیت هاي پرتنش از حادثه دیدگان یا به وسیله 

خود شما صورت گیرد.
3- کنکاش منتقدانه فشــارهاي رواني ناشــي 
از ســوانح و فجایع: ایــن اقدام جهــت کم کردن 
واکنش هــاي رفتاري  و اقدامــات الزم امدادگران 
در موقعیت هاي خاصي که قرار مي گیرند، اســت. 
شــامل جلســه اي میان امدادگران و مسئوالن با 
آموزش هاي ویژه است که هدف از آن اجازه بحث 
آزاد در مورد احساســات، تر س ها و شرایط رواني 
موجود در منطقه اســت و راهکار هاي الزم جهت 
حل مشــکالت روحي، رواني امدادگران و مردم در 

اختیار  امدادگران قرار مي گیرد.

آنچه امدادگران باید انجام دهند

آگاهی، عنصر اصلی توانمند سازی نجاتگران

 یک روز با امدادگران پایگاه امدادونجات جاده ای 
شهید مسلم لک زایی    

یک دژ
120 روز طوفان

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:16/15- 15/45

مهدی زور 8  سال است كه 
نیروی داوطلب جمعیت 
هالل احمر است. راننده 

تاكسی است و از طریق یکی 
از دوستانش كه در جمعیت 

بود با این كار آشنا شده 
و خانواده اش هم خیلی 
طرفدار این كار بودند، 
 می گوید: شیفت های ما

 72 ساعته است

گزارشات امدادگران جهت 
انعکاس دقیق وضعیت موجود 
تهیه می شود، به همین دلیل 
هرگز نباید گزارشي را تغییر 

دهد. یک امدادگر نباید 
فراموش كند كه عملیاتي كه 
در چند دقیقه اول عملیات 

اورژانسي انجام مي دهد، ممکن 
است باعث مرگ یا تداوم 

زندگي مصدوم شود


