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درس هایى که از سیل گلستان گرفتیم

| سيد رحيم ميرکريمی| 
|معاون امداد و نجات استان گلستان|

بهار امسال بود که ســيل خسارت   های 
زيادی در گميشان، آق قال، گنبد کاووس و 
روستاهای اطراف آنها به بار آورد. شهرها 
و روســتاهای بســياری به زير آب رفت و 
هالل احمر با برپايی اردوگاه   های اســکان 
اضطراری به خانواده   های ســيل زده اين 
استان خدمات رســانی کرد. اما با توجه به 
وسعت مناطقی که درگير سيل شدند و نيز 
شرايط خاص سيل گلستان که تا مدت ها 
مناطق شــهری را به زير آب برده بود، اين 
حادثه درس آموخته   های بســياری برای 
تيم   های امدادی هالل احمر داشــت. سيد 
رحيم ميرکريمی معاون امداد و نجات هالل 
احمر استان گلستان درباره لزوم همخوانی 
امکانات و تجهيزات هر اســتان با حوادث 
غالبی که در آن استان رخ می دهد به عنوان 
يکی از نخســتين درس آموخته   های سيل 
گلستان می گويد:« سيل آق قال و گميشان، 
شرايط خاصی داشت. آب خيابان ها و کوچه 
ها را تا مدت ها در خود فرو برده بود و همين 
مسأله امدادرسانی به برخی مناطق را دشوار 
می کرد. در اين شــرايط خودروهايی که در 
اختيار استان گلستان است تناسب زيادی با 
نوع حادثه نداشته و در نتيجه با خودروهايی 
که در اختيار استان اســت، امکان تردد 
در بســياری از مناطق را نداشتيم. اگرچه 
خودروهايی که از هالل احمر ديگر استان 
ها و نيز ديگر نهادهای امدادی وارد منطقه 
شدند خللی در کار ايجاد نکرد اما با توجه 
به سيل خيز بودن استان گلستان و نيز نوع 
خاص ســيالب، بايد تجهيزات و امکانات 
خود استان برای پاسخگويی به نوع حوادث 
غالبی که در استان رخ می دهد، همخوانی 
بيشتری داشته باشــد.» ميرکريمی تعامل 
و همکاری بيشتر ميان معاونت داوطلبان، 
معاونت امداد و نجات و معاونت پشتيبانی 
در موضوع ساماندهی کمک   های غيرنقدی 
مردمی را يکی از ديگر از درس آموخته   های 
سيل می داند و می گويد:« در سازمان امداد 
و نجات بســته   های يک ماهه و ٧٢ ساعته 
بــرای توزيع ميان حادثه ديــدگان آماده 
است، اما کمک   های مردمی بايد تا حد امکان 
شبيه به کمک   های خود سازمان شود البته 
با برچســب کمک   های مردمی. نتيجه اين 
کار اعتماد بيشتر مردم به هالل احمر و نيز 
ساماندهی مناســب تر کمک ها است.» 
در سيل گلســتان بيش از ١٨ هزار نفر در 
اردوگاه   های اسکان اضطراری که در مناطق 
سيل زده برپا شد اسکان داده شده و اقالم 
امدادی در اختيار خانوارهای سيل زده قرار 
گرفت. ميرکريمی اما از درس آموخته ديگر 
سيل گلســتان حرف می زند. مسأله ای که 
نيازمند توجه مسئوالن هالل احمر است تا 
در هنگام وقوع حوادث ديگر، آمادگی الزم 
برای امدادرسانی و اسکان حادثه ديدگان 
وجود داشته باشد:« سيل در فصل بهار 
رخ داد و هنوز هوا در مناطق سيل زده گرم 
نشده بود. اگر سيل در فصل تابستان رخ 
می داد، باتوجه به گرمای منطقه، الزم بود 
تجهيزات سرمايشی مناسب در اختيار 
ســيل زدگان قرار بگيرد. اين درحالی 
است که لوازم سرمايشی مانند پنکه در 

فهرست ٢٢ قلم امدادی وجود ندارد.»
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رئيس مرکز پزشکی حج و زيارت جمعيت هالل احمر از ارايه ۱۵ هزار و ۵۳۲ مورد خدمات درمانی و امدادی به حجاج ايرانی در  بيمارستان صحرايی و مکتب های مستقر 
در منا خبر داد. محمدتقی حلی ساز گفت: «ارايه خدمات درمانی به ضيوف الرحمن در  بيمارستان صحرايی و ۹ درمانگاه مرکز پزشکی حج و زيارت هالل احمر در منا درحال 
انجام است و روز گذشته، ۲۰ مردادماه همزمان  با عيد سعيد قربان در کشور عربستان، ۱۵ هزار و ۵۳۲ مورد انواع خدمات درمانی در بيمارستان صحرايی و درمانگاه های اين 
مرکز در  منا به حجاج ايرانی ارايه شده است .» رئيس مرکز پزشکی حج و زيارت هالل احمر تعداد ويزيت های تخصصی ارايه شده در بيمارستان  صحرايی منا را ۲ هزار و ۳۵۰ 
مورد اعالم کرد و افزود: «در مجموع ۲ هزار و ۷۶۴ مورد ويزيت زائران در مطب های مجموعه ها ارايه شده  است .»  حلی ساز گفت: «عالوه بر ارايه ۲ هزار و ۵۹۰ مورد خدمات 
خدمات پرستاری و بالينی نوارقلب، قند خون و فشارخون، تزريقات،  پانسمان، سرم سرم تراپی، گچ گيری، بخيه به زائران، ۲۶ ماموريت در واحد امداد و انتقال برای انتقال 

بيماران باآمبوالنس بيمارستان  صحرايی منا و ۱۶۹  مورد نيز خدمات پاراکلينيکی شامل آزمايشگاه، سونوگرافی و اکو به زائران ارايه شده است .»

ارایه بیش از 15 
هزار  و  500 مورد 
خدمات درمانى 
به حجاج ایرانى 
در منا

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

مـورد  داروهـاى  از  بسـیارى 
اسـتفاده بـدون نسـخه از جمله 
داروى ضد سرفه، سرماخوردگى، 
آنفلوآنـزا و زکام باعـث گیجـى 
ناخواسـته مى شـوند کـه ممکن 
اسـت رانندگى را با مشـکل روبه 

کند. رو 

امدادگر کهنه کار   از درس آموخته هاى
 زلزله رودبار در سالگرد این  حادثه غمبارمى گوید

نقشه راهى که زلزله ترسیم کرد
بهار داشــت جايش را به تابستان می داد و تنها 
چند ساعت تا بلندترين روز سال باقی مانده بود. 
آن شب برزيل و اسکاتلند در چهارچوب بازی   های 
جام جهانی ١٩٩٠ ايتاليــا روبه روی هم صف آرايی 
کرده بودند. خيلی ها در رودبار، منجيل، طارم سفلی 
و عليا پای جعبه جادويی منتظر پيروزی ستاره   های 
آلمانی بوده و بسياری هم خواب را به نشستن پای 
تلويزيون ترجيح داده بودند. ٣٠ دقيقه بامداد اما 
زمين لرزيد. رودبار، منجيل، طارم سفلی و طارم عليا 
در خاموشی کامل فرو رفت و صبح فردا هيچکس 
از نتيجه بازی ديشــب آلمان و اسکاتلند پرس و 
جو نمی کرد. زلزله نيمه شب آمده بود و هديه اش 
خواب ابدی برای ساکنان شهر بود. ٣٨ هزار نفر زير 
آوار جان داده و غم و اندوه تمام ايران را در برگرفته 
بود. با اين وجود امدادگران هالل احمر در نخستين 
ساعات پس از وقوع زلزله در منطقه حاضر شدند تا 
پس از ارزيابی عمق حادثه امدادرسانی آغاز شود. 
زلزله رودبار اما  به عنوان نخستين حادثه طبيعی 
بزرگ پس از انقالب اسالمی نقش مهمی  در افزايش 
کيفيت امدادرسانی در حوادث بعدی 
داشت. در اين گزارش با علی 
اصغری مشاور دفتر کميته بين 
المللی صليب سرخ در ايران 
در امور مقابلــه با مخاطرات 
که آن روزها به عنوان امدادگر 
در مناطق زلزلــه زده حضور 
داشــت درباره درس 
آموخته   هــای زلزله 
رودبار کــه بدل به 
نقشه راه امدادگران 
هــالل احمــر در 
شد  بعدی  حوادث 

گفت وگو کرديم.

کار اعتماد بيشتر مردم به هالل احمر و نيز 
ساماندهی مناســب تر کمک ها است.» 
 هزار نفر در 
اردوگاه   های اسکان اضطراری که در مناطق 
سيل زده برپا شد اسکان داده شده و اقالم 
امدادی در اختيار خانوارهای سيل زده قرار 
گرفت. ميرکريمی اما از درس آموخته ديگر 
سيل گلســتان حرف می زند. مسأله ای که 
نيازمند توجه مسئوالن هالل احمر است تا 
در هنگام وقوع حوادث ديگر، آمادگی الزم 
برای امدادرسانی و اسکان حادثه ديدگان 
وجود داشته باشد:« سيل در فصل بهار 
رخ داد و هنوز هوا در مناطق سيل زده گرم 
نشده بود. اگر سيل در فصل تابستان رخ 
می داد، باتوجه به گرمای منطقه، الزم بود 
تجهيزات سرمايشی مناسب در اختيار 
ســيل زدگان قرار بگيرد. اين درحالی 
است که لوازم سرمايشی مانند پنکه در 

بزرگ پس از انقالب اسالمی نقش مهمی  در افزايش 
کيفيت امدادرسانی در حوادث بعدی 
داشت. در اين گزارش با علی 
اصغری مشاور دفتر کميته بين 
المللی صليب سرخ در ايران 
در امور مقابلــه با مخاطرات 
که آن روزها به عنوان امدادگر 
در مناطق زلزلــه زده حضور 
داشــت درباره درس 
آموخته   هــای زلزله 
رودبار کــه بدل به 
نقشه راه امدادگران 
هــالل احمــر در 
شد  بعدی  حوادث 

گفت وگو کرديم.

٣٠ دقيقه بامداد پنجشنبه ۳۱ خرداد ســال ۶۹ بود که زلزله 
مهيب رودبار به وقوع پيوست. نخستين حادثه طبيعی بزرگ بعد 
از پيروزی انقالب اســالمی و در روزهايی که هنوز زخم   های به جا 
مانده از جنگ با رژيم بعث تازه بود. اصغری از نخســتين لحظات 
ورود تيم   های هالل احمر و ديگر نهادهای امدادی به مناطق زلزله 
زده می گويد؛ از دشواری   های امدادرسانی به زلزله زدگان به دليل 
موقعيت خاص منطقه و وسعت محدوده متاثر از زلزله:« به دليل 
برخی مشکالت ژئوفيزيکی حتی تا چند ساعت پس از وقوع زلزله 
و ورود تيم   های امدادی به محدوده، هنوز مشخص نبود که زلزله 
دقيقا در چه شهرها و مناطقی خرابی به بار آورده است. آن روز به 
ما اعالم شد در مسير رسيدن به رودبار، آثار ويرانی زلزله را بررسی 
کنيم تا عمليات   های امدادی آغاز شود. صبح بود که به وسيله بالگرد 
و همراه با مرحوم کاپيتان وحيد از تهران به ســمت رودبار پرواز 
کرديم و به منجيل نزديک شديم. شــدت باد به اندازه ای بود که 
کاپيتان مجبور بود در ارتفاع بسيار زياد اقدام به پرواز کند و همين 
موضوع دسترسی هوايی به منطقه را نيز با مشکالتی روبه رو می کرد 
و کمی بعد هم اعالم شد در محل زمين فوتبال رودبار امکان فرود 
بالگردها وجود دارد و بالگردهای يگان های ارتش نيز از آن منطقه 
برای فرود نيروها و تجهيزات امدادی استفاده می کردند.» اصغری 
از وسعت خرابی   های زلزله مهيب رودبار می گويد:« رودبار منطقه 
ای کوهستانی با روســتاهای صعب العبور بسيار بود. زلزله همان 
شب بيش از ٧٠٠ روســتای رودبار را تخريب کرد. قدرت زمين 
لرزه به اندازه ای بود که در اســتان   های مازندران، قزوين، تهران، 
مرکزی،همدان، سمنان و... نيز احساس شــد. اگرچه زلزله ٧/٣ 
ريشتری سال ٦٩ به زلزله رودبار معروف است اما از ٣٨ هزار کشته 
اين زلزله، ٩ هزار نفر در استان زنجان و در شهرهای طارم سفلی و 

طارم عليا جان خود را از دست دادند.»

زلزله رودبار به عنوان نخستين حادثه طبيعی و تجربه بزرگ نهادهای امدادی کشور و اولين رخداد 
پس از انقالب اسالمی است که ايران برای امدادرسانی به مناطق آسيب ديده درخواست استمداد 
بين المللی می کند. تنها دو سال از جنگ تحميلی گذشته بود و برای نخستين بار پس از پيروزی 
انقالب حدود ٥٦ کشور همراه تيم های عملياتی تجهيزات، امکانات و کمک های خود را برای زلزله 
زدگان رودبار ارسال کردند. در اين ميان برپايی بيمارستان صحرايی توسط کشور آلمان در رودبار، 
تجربه مناســبی در اختيار نيروهای امدادی هالل احمر در امدادرسانی به آسيب ديدگان قرار داد. 
چرا که شمار آســيب ديدگان زلزله در رودبار، طارم سفلی و عليا به حدود ٦١ هزار نفر رسيده بود و 
همين موضوع امدادرسانی به مصدومان را دشوار می کرد. اصغری می گويد:« تيم های آلمانی يک 
بيمارستان صحرايی در محوطه زمين خاکی شهر رودبار که اکنون بيمارستان وليعصر(عج) در آن 
محل ساخته شده راه اندازی کردند. آن روزها هالل احمر ايران توان برپايی بيمارستان صحرايی را 
نداشت. تجربه زلزله رودبار در حوزه خدمات درمانی به عنوان يکی از مهمترين درس آموخته های 
زلزله، باعث شد هالل احمر توجه ويژه ای به حوزه درمان و ارايه خدمات درمانی اضطراری در حوادث 
بزرگ داشته باشد.» اين امدادگر باسابقه هالل احمر که تجربه حضور در حوادث بين المللی را نيز در 
کارنامه دارد از نتايج آن درس آموخته می گويد:« امروز اما در نتيجه همان تجربيات و درس آموخته 
ها بود که اکنون تيم های درمانی هالل احمر ايران در حوادث داخلی چون زلزله بم و کرمانشاه و حتی 
در حوادث بين المللی مانند امدادرسانی به آوارگان روهينگيا توان امدادرسانی درمانی را در سطح 

استانداردهای بين المللی دارد.»

يکی از مهمترين درس آموخته   های زلزله رودبار که به عنوان يک راهبرد اساسی در حوادث بزرگ 
بعدی پيش روی نهادهای امدادی و هالل احمر قرار گرفت، مسأله توزيع کانکس در مناطق زلزله زده 
بود. اصغری دراين باره می گويد:« در زلزله رودبار مسئوليت خريد کانکس برای اسکان زلزله زدگان 
به هالل احمر واگذار شــده بود. اگرچه واگذری اين مسئوليت به هالل احمر به همان زلزله رودبار 
محدود می شود و تا به امروز تکرار نشده است، اما تجربه مناسبی در اختيار نيروهای امدادی کشور 
قرار گرفت. هالل احمر آن دوره با جذب کمک از سوی دولت خانه   های پيش ساخته ای خريداری 
کرد و زلزله زدگان را در همان کانکس ها اسکان داد. اما به لحاظ اقليم خاص رودبار، باد شديدی که 
همواره در منطقه رودبار و منجيل می وزد و نيز گرمای تابستان و پاييز امکان استفاده از کانکس ها 
وجود نداشت. در نتيجه بسياری از زلزله زدگان به همين دليل و برخی مشکالت به شهرهای اطراف 
مهاجرت کردند. همين مسأله درس آموخته مهمی برای نهادهای امدادی شد تا در حوادث به اقليم 

خاص منطقه برای اسکان آسيب ديدگان توجه کنند.»

از نگاه امدادگر باسابقه هالل احمر که روزهای سخت امدادرسانی در رودبار را بی کم و کاست به 
خاطر دارد، کميت و کيفيت آموزش   های هالل احمر از زمان زلزله رودبار تا زلزله کرمانشاه افزايشی 
چشمگير داشته است. اصغری از اين درس آموخته زلزله رودبار می گويد. تجربياتی که باعث شد 
هالل احمر توجه جدی تری به مسأله آموزش امدادگران در حوزه   های تخصصی داشته باشد:«يکی 
از کمبودها و ضعف   های هالل احمر در آن دوران اين بود که تنها آموزش کمک   های اوليه و امدادگری 
برای نيروهای داوطلب در نظر گرفته می شد. تجربيات زلزله رودبار برای مجموعه هالل احمر يک 
درس آموخته بزرگ ديگری داشــت. اينکه هالل احمر بايد آموزش   هايش را به ســمت برگزاری 
دوره   های تخصصی ســوق بدهد. در نتيجه همان درس آموخته ها است که اکنون در هالل احمر 
يک معاونت به صورت مســتقل برای موضوع مهم آموزش در نظر گرفته شده است. همچنين در 
زلزله رودبار نيروهای عملياتی تنها با عنوان تيم امداد در مناطق حضور داشــته اما اکنون ١٣ تيم 
تخصصی در رشته   های مختلف امداد و نجات در هالل احمر آماده اند تا حوادث مختلف را پوشش 
بدهند.» و درس آموخته ديگری که از زمان زلزله رودبار باعث شد به تدريج تغييرات مهمی در هالل 
احمر برای پوشش بهتر حوادث ايجاد شود، تغيير معاونت امداد به سازمان امداد و نجات بود. اصغری 
می گويد:« پس از زلزله رودبار و تاکيد بر اين موضوع که ايران يکی از پرحادثه ترين کشورهای جهان 
به ويژه در حادثه ای مانند زلزله محسوب می شود، مسئوالن هالل احمر به اين نتيجه رسيدند که 
در صورت تکرار چنين حادثه بزرگی معاونت امداد که آن زمان تنها يک اداره کل داشت نمی تواند 
پاسخگو باشد. پس از زلزله رودبار بود که سازمان امداد و نجات به تدريج شکل گرفت تا هالل احمر 

آمادگی بيشتری در پاسخگويی به حوادث داشته باشد.»

شبى که ایران عزادار شد

توجه ویژه به خدمات درمانى

لزوم توجه به چگونگى اسکان حادثه دیدگان

آموزش را جدى تر گرفتیم


