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همه اقالم دارویی در داروخانه های 
هالل احمر وجود دارد

مدیرعامــل ســازمان تــدارکات پزشــکی هالل احمــر بــا بیــان اینکــه 
کمبودهــای دارویــی مقطعی اســت، گفت: »شــرایط حاضر، شــرایط 
نامطلوبــی نیســت و دسترســی مــردم بــه دارو وجــود داشــته و تقریبا 
 همــه اقــالم دارویــی در ســطح کشــور و در داروخانه هــای هالل احمــر 

وجود دارد.«
حســن صفاریه، مدیرعامل ســازمان تــدارکات پزشــکی هالل احمر 
امروز شنبه یکم آذر، در برنامه چاپ اول شبکه خبر با اشاره به اقدامات 
این سازمان در تأمین دارو و اقالم بهداشتی مورد نیاز مردم اظهار کرد: 
»مســدودبودن کانال مالی ســبب شــده تا در ارایــه داروها به مــردم با 

مشکالت روبه رو شده و گهگاه دچار کمبود دارو شویم.«
او گفــت:  »البته مشــکالت به واســطه تحریم ها ایجاد شــده اســت. 
تالش ما این اســت ایــن فاصله هــا را در بین توزیــع داروها بــه حداقل 
برســانیم، البتــه خوشــبختانه دارو وجــود دارد و این کمبود ها بســیار 

مقطعی است.«
مدیرعامل ســازمان تدارکات پزشــکی هالل احمر با اشــاره به توزیع 
انســولین در داروخانه هــا افزود: »انســولینی که به ما تخصیــص داده 
می شــود، به محض در اختیار قرارگرفتــن و به فاصله یــک روزه آن را در 

داروخانه توزیع می کنیم.«
صفاریه با بیان اینکه در حال حاضر کمبود خاصی که بیماری به دارو 
دسترسی نداشــته باشــد، وجود ندارد، گفت: »البته شاید در نقاطی 
از کشــور مصرف بــاال باشــد و باید افــراد به جاهــای دیگر برونــد. مردم 
می توانند با تماس تلفنی از این موضوع باخبر شوند و از طریق سایت 

هالل احمر و شماره تلفن ارایه شده مطلع شوند.«
او با اشاره به اقدامات هالل احمر در دوران شروع کرونا بیان داشت: 
»از بهمن ماه که با شــیوع کرونا روبه رو شــدیم، هالل احمر نیز فعالیت 
خود را آغاز کرد. هالل احمر کارخانجات تولید دارو و تجهیزات پزشکی 

دارد و به سرعت وارد کار شدیم.«
مدیرعامــل ســازمان تدارکات پزشــکی با بیــان اینکه بحــث واردات 
داروهــای کرونا در دســتور کار هالل احمر قرار گرفــت، افزود: »چندین 
کردیــم، ضمــن اینکــه تب ســنجی در  کرونــا را وارد  قلــم مربــوط بــه 
کنــون نیز آمران ســالمت بــا حضور  ورودی هــای شــهرها انجام شــد، ا
امدادگــران هالل احمــر مــردم را بــه رعایــت مــوارد بهداشــتی تشــویق 
می کنند.«صفاریه از حمایت هالل احمر از برخی گروه های پرخطر در 
تهران خبر داد و گفت: »این افراد تحت پوشش هالل احمر قرار دارند و 

اقالم بهداشتی مورد نیاز بین آنها توزیع می شود.«
او درباره بروز مشکالت در تیم مدیریتی هالل احمر طی یکی، دو سال 
که  اخیر افزود: »این تالطم های کوچک نمی تواند تأثیری بگذارد، چرا
هالل احمر قدمت صد ساله دارد و ما تالش می کنیم با خدمت رسانی 
بــه تبدیــل  را  ســاله  دو  یکــی،  دســت اندازهای  ایــن   صادقانــه 

 اعتماد کنیم.«
صفاریه با بیان اینکه جهت رسیدن به وضعیت ایده آل فاصله هایی 
وجود دارد، افزود: »باید خود را ارتقا دهیم تا به اســتانداردها و جایگاه 

خود برسیم.«
مدیرعامــل ســازمان تــدارکات پزشــکی هالل احمــر بــا بیــان اینکــه 
کمبودهای دارویی مقطعی گفت: »شرایط حاضر، شرایط نامطلوبی 
در دسترســی مردم به دارو اســت. تقریبا همه اقالم دارویی در ســطح 

کشور و در داروخانه های هالل احمر وجود دارد.«
او یادآور شد: »البته ما تابع ســازمان غذا و دارو هستیم و سیاست ها 
و ســبد دارویی در سطح کشــور توســط این ســازمان اختصاص داده 
کثر دارو را در سبد دارویی داشته باشیم  می شود و تالش می کنیم حدا

تا نسخه  بیماری برگشت نخورد.«
 

اعزام تیم درمانی از بیمارستان نورافشار 
به کردستان همزمان با هفته بسیج

رئیس بیمارســتان فوق تخصصی نورافشــار از اعزام یک تیــم از کادر 
درمانی این بیمارستان به استان کردستان خبر داد.

»دکتــر ســیدبهمن ســبحانی« ضمــن تبریــک آغــاز هفتــه بســیج با 
اعــالم ایــن خبــر گفــت: »در راســتای کمــک بــه کادر درمــان اســتان 
کردستان و هموطنان این اســتان با وجود کمبود نیرو در بیمارستان 
فوق تخصصی نورافشــار یک تیم درمان بسیجی به استان کردستان 

اعزام شد.
رئیس بیمارستان فوق تخصصی نورافشــار ادامه داد: »اعضای این 
تیم هفت نفره متشکل از دو پزشک عمومی، یک پزشک متخصص 
کز  عفونی و چهار پرســتار در جهت مبــارزه با بیماری کوویــد-19 در مرا

درمانی این استان مستقر شدند.«
او بــا اشــاره بــه اینکــه تیــم اعزامــی از ســوی ایــن بیمارســتان کامــال 
کــرد:  تخصصــی و آمــاده حضــور در حــوادث و بالیــا هســتند، اضافــه 
کــز دارای  »بیمارســتان فوق تخصصــی نورافشــار یکــی از بهتریــن مرا

پتانسیل خوب و متخصص در حوزه درمان اضطراری کشور است.«

فاطمــه عســگری نیــا| پایــگاه امدادونجات 
شــهید جعفــری در خراســان رضــوی یکــی از 
پایگاه های امدادی فعال در شرق کشور است 
کــه دو دهه از عمرش می گــذرد. امدادگران این 
پایــگاه در طــول ایــن ســال ها شــاهد خاطرات 
تلــخ و شــیرین های زیــادی در محــور خروجــی 
مشــهد به ســمت تهــران بوده اند. قــرار گرفتن 
گردنــه حادثه خیــز  پایــگاه در میــان دو  ایــن 
»شــریف آباد« و »رباط ســفید« و تــردد مســتمر 
خودروهای ترانزیتی از این محورها باعث شده 
تا نیروهــای امدادی پایــگاه شــهید جعفری یا 
باغچــه ملک آبــاد همــواره در مأموریت هــای 
ســخت و طاقت فرســا باشــند. شــروع فصــل 
بارش هــای پاییــزی باعث شــده تــا امدادگران 
این پایگاه بیش از گذشته در حالت آماده باش 
قرار گرفته و خود را برای ارایه خدمات امدادی 
بــه مســافران در راه مانــده و حادثه دیــدگان 

تصادفات آماده کنند.

»بیســت ســال پیش که خبری از ساختمان 
و بنایی به عنوان پایگاه امداد جاده ای در این 
نقطه وجود نداشــت، امدادگــران و داوطلبان 
جمعیــت هالل احمــر زیــر ســقف یــک چــادر 
ســاده جمــع می شــدند و از آنجــا بــه مأموریت 
می رفتند. تابستان ها مشکلی نبود، اما امان از 
زمســتان های ســرد و بادهایی که چادر را از جا 
می کند. در چادر از امکانات رفاهی هیچ خبری 
نبود. اما وقتی رسالت، کمک به جان انسان ها 
را  اینهــا  گالیــه ای نمی مانــد.«  باشــد، جــای 
علی ســاالری، مســئول پایگاه شــهید جعفری 
می گوید. کســی که فعالیت های امدادی خود 
را در قالب یک داوطلب جــوان از همین پایگاه 
کــرد؛ فعالیت هایــی  و چــادر ســاده اش شــروع 
که تــا امــروز ادامــه دارد: »آن ســال ها که مجبور 

بودیــم در چادر مســتقر شــویم، خیلی ســخت 
بــود. مخصوصــا در شــیفت های 24 ســاعته 
نه حمــام داشــتیم، نه ســرویس بهداشــتی!« 
استقرار پایگاه امدادونجات در این نقطه آنقدر 
مهم و ارزشمند بود که کم کم این چادر تبدیل 
به کانکس شــد: »بعد از اینکه چادر به کانکس 
تبدیــل شــد، کمــی از مشــکالت حل شــد، اما 
خ  حجم بــاالی حوادث هایــی کــه در منطقه ر
مــی داد، آنقــدر زیــاد بــود که ایــن کانکــس هم 
پاســخگوی نیاز ما نبــود. محوری که مــا در آن 
مستقر هســتیم، یکی از محورهای حادثه خیز 
و پرتــردد جــاده ای اســت. روزی نیســت که در 
گون  ایــن محــور تریلــی، کامیون یــا خــاوری واژ
کــه پایــگاه امدادونجــات  نشــود.« آن روزهــا 
شــهید جعفری در کانکــس فعالیت های خود 
را دنبــال می کــرد، ملک آبــاد هنوز شــهر نشــده 
بــود. مردم روســتا ارتبــاط خوبی بــا امدادگران 
داشــتند و گهگاهی آنها را در عملیات امدادی 
روســتاییان  از  خیلــی  می کردنــد.  کمــک 
خانه هایشــان را در شــب های ســرد زمســتانی 
که  در اختیار درراه مانــدگان قرار می دادند، چرا
ســرمای  طاقــت  هیچ کــس  می داننــد  همــه 
سخت گردنه شریف آباد و رباط سفید را ندارد. 
البتــه بعــد از تبدیــل روســتا به شــهر هــم مردم 
همان مــردم ماندنــد و هر زمــان که الزم باشــد 
 کنــار امدادگــران برای کمــک بــه درراه ماندگان

 حاضر می شوند.

چشم، چشم را نمی بیند
پایگاه امدادونجات شــهید جعفری درســت 
ک و حادثه خیــز  گردنــه خطرنــا در میــان دو 
کــدام حــدود 60کیلومتــری بــا  قــرار دارد. هــر 
پایــگاه فاصلــه دارنــد: »همیــن که بــارش برف 
در مشــهد آغاز شود، در گردنه شــریف آباد دیگر 

چشــم، چشــم را نمی بینــد و بســته بودن ایــن 
گردنــه در پــی بــوران و مــه شــدید یکــی از اخبار 
ثابت و همیشــگی این گردنه است. متأسفانه 
همیشــه شــاهد حــوادث تلــخ زیــادی در ایــن 
گفتــه ســاالری در میــان  گردنــه هســتیم.«به 
کــه در  گردنــه، روســتاهایی هســتند  ایــن دو 
زمســتان به خاطــر برفگیــری و مسدودشــدن 

هالل احمــر  پایــگاه  امدادرســانی  نیازمنــد 
هســتند، روســتاهایی کــه در پــی بــارش بــرف 
بــه  مــردم آن  مسدودمی شــوند و دسترســی 
امکانــات محــدود می شــود. وجــود همین دو 
گردنــه و تصادفات ســخت و ســنگین پیوســته 

در آن باعــث می شــود تا پایگاه امدادی شــهید 
از میــان  جعفــری نیروهــای مــورد نیــازش را 
نجــات  و  راهســازی  بــه  مســلط  داوطلبــان 
خروجــی  از  ســفرها  کند.افزایــش  انتخــاب 
مشــهد- تهــران، مشــهد - کرمــان و مشــهد - 
سیستان وبلوچســتان و ... و افزایــش حجــم 
شــهید  امدادونجــات  پایــگاه  مأموریت هــای 
جعفــری باعــث می شــود تــا ســاختمان پایگاه 
امدادونجــات از ســوی جمعیــت هالل احمــر 
ســاخته شــود، هر چند هنــوز با گذشــت هفت 
ســال از ســاخت ایــن بنــا، امدادگــران بــه علت 
گاز ساختمان مجبورند سرمای  تأمین نشدن 

سخت منطقه را به جان بخرند.

نجات مسافران در راه مانده 
زمستان سال پیش یکی از آن زمستان هایی 
و  شــریف آباد  گردنــه  دو  حدفاصــل  کــه  بــود 
رباط ســفید شــاهد توقف یکی از اتوبوس های 
مســافربری بودند. خبر که به پایگاه می رســد، 
امدادگــران سراســیمه خــود را به نقطــه ای که 
اتوبــوس در آن گرفتــار شــده بود، می رســانند، 
شــده  گرفتــار  40مســافر  حــدود  اتوبــوس  در 
بودنــد و ما مجبــور شــدیم همه این مســافران 
را بــرای اســکان موقــت به ســمت روســتاهای 
اطراف برســانیم. ســاعت از نیمه شب گذشته 
بود و مســافران درراه مانده میان بــرف و بوران 
ســخت باورشــان نمی شــد از آن مهلکه نجات 
پیدا کنند. وقتی نیروهای امدادی را کنار خود 
دیدند، چشــم همه از خوشــحالی بــرق می زد. 
اهالی روســتا به یاری امدادگــران آمدند و برای 
مســافرانی کــه در مســجد روســتا اطــراق کرده 
بودند، غــذای گرم آوردنــد. فــردای آن روز بعد 
از تعمیر اتوبــوس ســفر را دوباره از ســر گرفتند و 

راهی کرمان شدند.

امداد به تریلی حادثه دیده
و  ســنگین  خودروهــای  تــردد  واســطه  بــه 
ترانزیتی از شــرق کشور به ســمت مرکز و جنوب 
کشور حجم  مأموریت های این پایگاه در بخش 
امدادرســانی بــه خودروهــای ســانحه دیده در 
ایــن بخــش بیش از هــر حادثــه دیگری اســت. 
ســاالری می گویــد همیــن هفتــه پیش بــود که 
بــه یــک تریلــی امدادرســانی کردنــد: »ســاعت 
8 شــب بود. یک تریلــی که از تربــت حیدریه به 
ســمت مشــهد در حرکــت بــود، بعــد از برخورد 
ج  بــه  تابلوی اعالنــات کنار جــاده از محــور خار
گــون شــده بــود. بــه محــض اطــالع از این  و واژ
غ ها  وضعیت در محل حاضر شــدیم. تمــام مر
کنده شــده بودند. راننده در  در میانه جاده پرا
شــرایط خیلی بــدی داخل ماشــین گیــر کرده 
بود. با همکاری امدادگران موفق شدیم راننده 
ج کنیم.  را از این شــرایط با حداقل آســیب خار
مدت زمان زیادی طول کشــید تا بــار تریلی را از 

میانه جاده جمع آوری کردیم.«

خبر3

 پایگاه شهید جعفری در 20 سال اخیر به مسافران خروجی از مشهد امدادرسانی کرده است

پایگاهی میان دو گردنه مرگ 

»بیست سال پیش که 
خبری از ساختمان و 

بنایی به عنوان پایگاه 
امداد جاده ای در این 

نقطه وجود نداشت، 
امدادگران و داوطلبان 
جمعیت هالل احمر زیر 
سقف یک چادر ساده 

جمع می شدند و از آنجا 
به مأموریت می رفتند. 

تابستان ها مشکلی نبود، 
اما امان از زمستان های 

سرد و بادهایی که چادر 
را از جا می َکند. در چادر 
از امکانات رفاهی هیچ 

خبری نبود


