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 بانوان امدادگر 
نگاه ها  را تغییر دادند

گفت وگو با معاون عمليات استان قزوين

 هــدف اصلي تمــام اقدامــات جمعيت هالل 
اهمر در تمام عرصه هايي كــه فعاليت مي كند ، 
خدمت رساني اســت. حضور بانوان مي تواند در 
عرصه امداد و نجات تأثير بســيار زيادي ايفا كند 
و به نوعي تكميل كننده تيم هاي عملياتي باشد. 
تيم واكنش ســريع بانوان جمعيــت هالل احمر 
اســتان قزوين كه با سازماندهي اصولي كارش را 
انجام مي دهد نمونه بــارزي از فعاليت هاي مؤثر 
در جمعيت اســت. »حكمت هاشــمي« معاون 
امداد و نجات جمعيت هالل احمر اســتان قزوين 
درباره تأثير تيم واكنش سريع بانوان اين استان 
مي گويد: »جاي خالي بانــوان در عرصه امداد و 
نجات آن هم در تيم هاي واكنش سريع احساس 
مي شــد كه اكنون با حمايت مسئوالن اين خالء 
با تشــكيل تيم بانوان واكنش ســريع پر شــده 
است. اين موضوع باعث شــده تا بتوانيم از تمام 
ظرفيت ها به بهترين شــكل ممكن، براي خدمت 

به مردم استفاده كنيم.«
 كمي درباره عملكــرد و توان عمليات 

تيم واكنش سريع بانوان توضيح دهيد. 
بلــه! تيــم واكنــش ســريع بانــوان از نظر 
آموزشــي و تخصص درجه بســيار بااليي دارد. 
امــا عملكرد هــر تيمي براســاس چنــد عامل 
مشــخص مي شــود، اولين و مهم ترين آن توجه 
و شناسايي توانمندي هايشــان است. تيم بانوان 
واكنش سريع اســتان قزوين براساس شناسايي 
تخصص هاي مختلف شــكل گرفته و اين موضوع 
تــوان عملكردي ايــن تيم را تا حــد زيادي باال 
مي برد. اين تيــم 40 عضو دارد مــه در 5 گروه 
شــامل تيم هاي درمانــي، ســيالب و غواصي، 
آواربرداري جاده اي و كوهســتان تقســيم بندي 

شده اند. 
 اين تيم هم مثل تيم واكنش ســريع 
آقايان در عمليات ها ســرعت عمل كافي 

دارد؟ 
بله. تيــم بانوان امدادگــر جمعيت هالل احمر 
هماننــد تيم آقايــان تمام دوره هاي آموزشــي 
را ســپري مي كنــد و از نظر تخصصــي و فني 
توانمندي هاي الزم براي حضور در عمليات هاي 
امدادي را دارد. اما در گذشــته آن طور كه بايد 
و شــايد از اين ظرفيت به نحو شايسته استفاده 
نشــد. بايد توجه داشــت هــدف هالل احمر در 
تربيــت امدادگــران خدمت به آســيب ديدگان 

است. 
 مهم ترين چالشــي كه تيــم واكنش 

سريع بانوان با آن روبه روست چيست؟ 
مهم ترين چالش بــه نگاهي بــر مي گردد كه 
معتقد اســت حضــور بانــوان در عمليات هاي 
امدادي درســت نيســت. اين نگاه غلطي است. 
تصور ما اين اســت كه در حــوادث، زن و مرد به 
يك اندازه درگير هســتند و در اين شرايط زنان 
امدادگــر مي توانند بــراي بانوان آســيب ديده 

كمك رساني بهتري داشته باشند. 
 چطور مي توان اين نگاه را تغيير داد؟ 

بايد بگويم اين نگاه منفي با حضور مؤثر بانوان 
در عمليات هــاي امدادي برطرف خواهد شــد. 
ما در اســتان تالش كرده ايم با اصولي درســت 
نقش اين بانــوان را در عرصه امــداد و نجات به 
مــردم ثابت كنيم. اســتاندار و ديگر مســئوالن 
اســتان هم در اين راه با ما همراه شدند. در تمام 
طول ســال و در تعطيالت نــوروز پايگاه هايي با 
حضور تيم واكنش سريع بانوان تشكيل داده ايم 
و در عمليات هــاي مختلــف از توانمنــدي اين 
تيم اســتفاده مي كنيم. در تمام ايــن برنامه ها، 
ارزيابي هــا و نظرســنجي ها حاكــي از عملكرد 
مثبــت اين تيــم بوده اســت. به هميــن دليل 
تصميم گرفته ايم در عرصه هــاي مختلف امداد 

و نجات از توانمندي بانوان بهره ببريم. 
 حمايت مسئوالن ارشد جمعيت چقدر 

اثرگذار است؟ 
ســازماندهي و حفظ بانــوان توانمند مي تواند 
بهتريــن كمــك مســئوالن هالل احمر باشــد. 
اينكه بتوانيــم از تمام ظرفيت ها براي توســعه 
فعاليت هاي جمعيت براي خدمت رســاني بهتر 
استفاده كنيم، نگرشي اســت كه تمام مسئوالن 

هالل احمر دارند. 

نگاه

مدرسه امداد كافيست پاي خاطره هايشان بنشينيد تا جسارت و شــجاعت آنها غافلگيرتان كند. بانوان عضو تيم واكنش ســريع تمام پيش فرض هاي ذهني تان را از 
زنان امدادگر به هم مي ريزند. ماهر، متخصص و آماده واكنش ســريع و مناســب در زمان وقوع حوادث هســتند و پا به پاي مردان امدادگر در مأموريت ها 
حضور دارند.  تشكيل اولين تيم هاي واكنش ســريع بانوان در چندســال اخير پاي بانوان را به شكل رســمي در عرصه امداد و نجات باز كرده است. تيم 
بانوان جمعيت هالل احمر اســتان قزوين هم يكي از نخســتين تيم هاي واكنش ســريع بانوان هالل احمر اســت كه با اصول و قاعــده منحصربه فردي 
سازماندهي شده است. اين تيم در 4 دسته براســاس تخصص هاي فردي و امدادي تشكيل شده كه شــامل تيم آواربرداري، درماني، غواصي و سيالب و 
كوهســتان اســت. تعداي از اعضاي اين تيم در گفت وگو با ما از عشــق به امدادگري، خاطره هاي نجات و چالش هاي پيش روي بانوان امدادگر مي گويند.  

تيم واكنش سريع بانوان جمعيت هالل احمر قزوين در 
عمليات هاي امداد و نجات خوش درخشيده اند

اين گروه شگفت انگیز

با گل و شيريني غافلگيرم كردند
تشكيل تيم واكنش ســريع بانوان يكي از 
دستاوردهاي بزرگ جمعيت هالل احمر است؛ 
موضوعي كــه باعث افزايش انگيــزه بانواني 
شــد كه كارامداد و نجات را به شكل تخصصي 
دنبال مي كنند. فلســفه وجودي هالل احمر 
خدمت رساني به آسيب ديدگان است و در اين 
زمينه هر كسي نقش منحصر و به خصوصي را ايفا 
مي كند. برخي افراد از نظر مالي، حمايت و گروهي 
هم از جان و تخصصشــان براي خدمت رساني 
استفاده مي كنند. در كل رسيدن به يك هدف 
واحد است كه در عرصه هاي مختلف به دست 
آمده و همه شــاهدش بوده ايم. من به عنوان 
يك بانوي ايراني افتخار مي كنم عضو داوطلب 
جمعيت هالل احمر هستم و از اينكه مي توانم 
در حد توانم در مواقــع بحران كاري انجام دهم 
خوشحال هستم. بارها در عمليات هاي مختلف 
حضور داشــته ام. اما آخريــن عمليات حس 
متفاوتي برايم داشــت. در آن عمليات در يك 
تصادف، اعضاي خانواده اي به شــدت آسيب 
ديده بودند و راننده كه پدر خانواده بود از شدت 
آســيب به كما رفته بود. همسرش حال بسيار 
آشفته اي داشت، تمركزش را از دست داده بود 
و مي خواست باليي ســر خودش بياورد. چون 
فكر مي كرد مقصر تصادف اوست ولي اين طور 
نبود. خالصه با آرامش در كنارش نشســتم و با 
روش هايي كه پيشــتر آموزش ديده بودم با او 
صحبت كردم. گفت وگوي ما حدود 5ســاعت 
طول كشيد و باالخره آن زن به آرامش رسيد. 
از شدت خستگي در اسكان اضطراري پايگاه 
خوابش برد. در همين حين از بيمارستان خبر 
رسيد كه حال مرد رو به بهبود است. تا صبح كنار 
آن زن نشستم تا خداي ناكرده اتفاقي برايش 
رخ ندهد. صبح از بيمارســتان تماس گرفتند 

كه مرد به بخش منتقل شــده و 
حال عمومي اش خوب است. 

وقتي آن زن بيدار شد خبر 
بهبودی همســرش را به 
از خوشحالي كم  او دادم. 

مانده بود بــال درآورد. 
چند روز بعد آن زن 

و همسرش نشاني 
خانه مــا را پيدا 
كردند و با دسته 
شيريني  و  گل 
تشــكر  براي 

آمدند. 

هالل احمر خانواده من است 
14 ســال پيش عضو داوطلب جمعيت هالل احمر شــدم. در واقع بخش 
زيادي از جواني ام را در اين ســازمان بشردوســت گذرانده ام. مسلماً خوب 
مي دانم هدفم از اين همه سال خدمت چه بوده است. تصور من از هالل احمر 
اين است كه مثل خانواده اي هستيم كه همه اعضاي آن براي رسيدن به يك 
هدف واحد تالش مي كنند. اين گونه اســت كه تفاوت بيــن زن و مرد از بين 
مي رود و فقط و فقط رســيدن به هدف اهميت پيدا مي كنــد و اينكه بانوان 
در عمليات ها چه نقشي ايفا مي كنند از درجه اهميت بسيار كمي برخوردار 
است. من تا به حال در عمليات هاي زيادي شركت كرده و بارها افراد را از يك 

كه قدمي مرگ نجــات داده ام. در يكي از روزهاي ســال نو بود 
خبر تصادفي به پايگاه ما اعالم شــد. بالفاصله همراه با 
تيم عملياتي خود را به محله حادثه رســانديم و چون 
وسعت حادثه بســيار زياد بود هركدام از امدادگران 

براي نجات مصدومان حادثــه به طرفي رفتند و 
من به كمك خانمي رفتم كه داخل اتومبيلي 
گرفتار شــده بود. براي رهاسازي او مجبور 
شدم از آهن بر استفاده كنم. وقتي آن زن 
از داخل اتومبيل رهايي پيدا كرد جراحت 
كوچكي پيدا كرده بود كه پانسمان كرديم. 
جالب اســت بگويم كه آن زن از اينكه يك 
امدادگر زن نجاتش داده تعجب نكرده بود. 

بلكه از اينكه يك نفر تمام تالشــش را براي 
حفظ جانش انجام داده خدا را شــكر و از من 

تشكر مي كرد. 

نيت هاي درست آينده را مي سازد
مدت هاست عضو هالل احمر هســتم. اهداف اين جمعيت خداپسندانه است 
كه حس خوشــي از مفيد بودن ايجاد مي كند. از اينكه مي توانيم انســاني را از 
سخت ترين شرايط نجات دهيم و روح اميد و زندگي را برايش به جريان بيندازيم 
و اين نيت هاي درست اســت كه آينده اين سازمان را روزبه 
روز روشن تر مي كند. تيم واكنش سريع سيالب و غواصي 
عملكرد بســيار مثبتي در آموزش و تربيت و شناسايي 
بانوان داشته اســت. بارها و بارها دانسته هاي ما درباره 

امداد و نجات جان فردي را نجات داده است. 
من جــدا از فعاليت در هالل احمر، مربي شــنا 
هم هســتم و در هالل احمر در عمليات هاي 
بسياري حضور داشته ام. يكي از اين عمليات 
تصادفي زنجيره اي بود كه به ما اعالم شد و 
بالفاصله خود را به آنجا رســانديم. در ميان 
گرفتارشــدگان در خودروهــا، تعــدادي 
زن بودند. وقتي متوجه  شــدند كه در تيم 
عملياتــي هالل احمر بانوان هم هســتند 
احساس آرامش بيشــتري مي كردند. سراغ 
يكي از خودروها رفتم كــه مادر و بچه در آن 
گرفتار شده بودند و عمليات رهاسازي را انجام 

دادم. 

توانمندي بانوان امدادگر را ببينيم 
از ســال 1383 به عنوان داوطلب هالل احمر فعاليت مي كنــم. در اين مدت 
تجربه هاي زيادي به دست آورده ام كه خاطرات تلخ و شيرين زيادي برايم به وجود 
آورده است. استفاده از نيروي بانوان در عمليات هاي مختلف مي تواند دستاوردهاي 
بسيار زيادي داشته باشد. چون در تمام عرصه ها ما توانمندي هايي مانند آقايان 
داريم و مي توانيم در علميات ها كارهاي الزم را انجام دهيم. اما متأسفانه با وجود 
توانمندي باالي بانوان، از آنها هميشــه به عنوان نيروي پشتيبان در عمليات ها 
استفاده مي شود. حرف ما اين است كه براي خدمت رساني بين مرد و زن تفاوتي 
وجود ندارد. آن تفكري كه همه ما را به عنوان امدادگر هالل احمر دور يكديگر جمع 
كرده انسان دوستي و خدمت صادقانه است. به همين دليل براساس تقسيم كار 
بخش پشتيباني را به بانوان داده اند. اين به آن معنا نيست كه بانوان عملكرد مناسبي 
در بحران ندارند. بدون شك زماني كه الزم باشد بانوان هم پا 
به عرصه امداد مي گذارند و نقش مؤثر ايفا مي كنند.  
اما اينكه تيم واكنش ســريع بانوان تشــكيل 
شــده و از بانوان براســاس توانمندي هايشان 
بهره مي گيرند جاي خوشــحالي است. در تيم 
واكنش سريع بانوان اســتان قزوين افرادي 
هستند كه در رشته هاي مختلف ورزشي و 
علمي و امدادي نخبه هستند و مي توانند 
دوشــادوش آقايان به مردم آسيب ديده 
كمك رساني كنند. اين يعني استفاده از 
تمام ظرفيت ها براي خدمت رساني بهتر. 
بارها در حادثه هــاي مختلف و حتي در 
همين زلزله كرمانشاه بانوان هالل احمر 
براي بچه هايي كه پدر ومادرشــان را از 
دست دادند همچون مادري دلسوز بودند و 
با كالمي پر از مهر و اميد پاي درددل هايشان 

مي نشستند. 

نجاتش دادم، رفيق شديم
هالل احمر يعني از خودگذشتگي، مهرورزي و فداكاري. به همين دليل وقتي 
پرستار شدم تصميم گرفتم عضو اين سازمان شوم. امدادگري شباهت بسياري 
با شــغل پرســتاري دارد و هالل احمر تجربه هايي از جنس مهرباني در اختيار 
داوطلبانش مي گذارد. تيم عمليات واكنش سريع درماني اقدامات اوليه پزشكي 
را به مصدومان انجام مي دهد و يكي از بازوهاي تيم واكنش سريع بانوان جمعيت 
هالل احمر استان قزوين را تشكيل مي دهد. اعضاي تيم ما برتمام اصول پزشكي 
و امدادي تسلط كامل دارند و براي تربيت نيروهاي توانمند هم فعاليت مي كند. 
همه ما در عمليات ها شركت مي كنيم ولي هر وقت سر پست حاضر مي شوم دعا 

مي كنم حادثه اي پيش نيايد. 
ين يك بار وقتي زمان شيفتمان شده بود تصادفي بعد از عوارضي  و قز

رخ داد كه به ســرعت خودمان را به آنجا رسانديم. حال 
تعــدادي از مصدومان بســيار بحراني بــود و از يكي از 
آنها خون زيــادي مي رفت. كمك هاي اوليــه را انجام 

و بالفاصله آنها را به بيمارســتان انتقــال داديم. 
خوشــبختانه با وجود خون زيــادي كه از آن 

مصدوم رفته بود به دليل پانســمان اصولي 
كه انجام داده بــودم نجات پيدا كرد و دكتر 

معالــج اين موضــوع را بعــد از بهبود به 
مصدوم گفته بود. او كــه يك خانم بود 
بعد از مرخص شدن از بيمارستان مرا 
پيدا كرد و با گل و شيريني به خانه مان 

آمد. االن سال ها از آن ماجرا مي گذرد و ما 
دوستان خوبي براي همديگر شده ايم. 

 فتانه آذربايجاني
  30 ساله

 سرتيم آوربرداري، درجه ايثار، مربي امداد و نجات

 اكرم قليچخاني
 33 ساله

 سرتيم امداد و نجات غواصي و سيالب و نجاتگر يكم

 شيرين موحدپويا
 28ساله

سرتيم امداد و نجات كوهستان و نجاتگر يك

 سميه چگيني
 53ساله

 سرتيم امداد و نجات درماني، نجاتگر يكم 

 فاطمه سليمان خاني
 31 ساله

 سرتيم امداد و نجات جاده اي، ايثارگر 

می دهـد  نشـان  تحقيقـات 
كـه خسـتگی راننـده يكی از 
عوامـل مؤثـر در بيـش از 20 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بيش از يك چهـارم تصادفات 

كشـنده و جـدی اسـت.


