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هالل

 آغاز دوره های آموزشی
 مسئوالن خانه های هالل در بوشهر

دوره دوم آموزش هــای اســتانی خانه هــای هــال بــا حضــور 
مربیان و تعدادی از مدیران مربوطه ســتادی در استان بوشهر 

آغاز شد.
حســن فراهانــی، مدیر خانه هــای هال جمعیــت هال احمر 
در ایــن بــاره گفــت: »آموزش هــای  توانمندســازی و هم افزایــی 
بــرای مســئوالن خانه های هــال از هفتــه گذشــته در اصفهان 
آغاز شد و امروز و فردا نیز در بوشــهر در حال برگزاری است. این 
آموزش ها استان به اســتان انجام خواهد شــد و هفته آینده نیز 

به کرمان و خراسان جنوبی می رسد.«
فراهانــی افــزود: »در حــال حاضــر بیــش از 6 هــزار و 500 خانه  
هــال در محله هــای کم برخوردار شــهری، مناطق روســتایی و 
عشــایری در حــال فعالیت هســتند. در اســتان بوشــهر نیز 220 
خانه هال فعالیت می کنند تا تاب آوری جوامع محلی در زمان 

سانحه را افزایش دهند.«
او توضیح داد: »در ماه های گذشــته نیز دوره های هم افزایی 
و آموزشــی بــا موضــوع خانه هــای هــال بــرای روســای شــعب 
کنون نوبت  جمعیت هال احمر در سراســر کشــور برگزار شــد و ا
به دوره های آموزشــی مســئوالن خانه های هال رســیده  است 
کــه کارمند جمعیت نیســتند و تنها بــه عنوان عضــو داوطلب با 

هال احمر همکاری می کنند.«
فراهانی گفت: »رویکرد آموزشــی اجتماع محور از کارآمدترین 
شــیوه های انتقال دانش و مهارت به عموم افراد جامعه است. 
در این روش مسئوالن خانه های هال از داوطلبان هال احمر 
انتخاب می شــوند تــا با همکاری ســایر اعضای محله یا روســتا، 
آموزش هــای همگانی را به مردم منتقل کننــد و با همکاری آنها 
کنان را برای مواجهه با مخاطراتی چون زلزله و  آمادگی همه ســا

سیل افزایش دهند.«

ارائه آموزش های امدادی به 2 هزار 
سرباز وظیفه در خوزستان

اســتان  هال احمــر  جمعیــت  پژوهــش  آمــوزش  معــاون 
خوزســتان از آمــوزش کمک هــای اولیــه و  مخاطرات طبیعی به 
بیــش از 2 هزار ســرباز وظیفــه یگان هــای نظامــی و انتظامی در 

این استان خبر داد.
از  نفــر  هــزار   2 از  »بیــش  کــرد:  اظهــار  مجتبــی طحــان، 
ســربازان وظیفه یگان هــای نظامــی و انتظامی این اســتان 
کنون، با ســرفصل ها و مفاهیم مربوط به  از آغاز سال 1401 تا
امــداد و کمک های اولیــه و آمادگی در برابر مخاطرات آشــنا 

شده اند.«
در  عمومــا  ســربازان  آموزش هــای  اینکــه  بیــان  بــا  او 
، اندیمشــک، شوشــتر و دزفــول بــوده  شهرســتان های اهــواز
اســت، گفت: »ارائه ایــن آموزش هــای مهارتی توســط ۳5 نفر از 
مربیان مجرب و کاردان جمعیت هال احمر اســتان خوزستان 

صورت گرفته است.«
اســتان  هال احمــر  جمعیــت  پژوهــش  و  آمــوزش  معــاون 
خوزســتان ادامــه داد: »یکــی از ماموریت هــا و وظایــف ذاتــی 
این نهــاد عام المنفعه، ارائــه آموزش های همگانی در راســتای 
افزایــش آمادگی هموطنــان در برابر مخاطرات و بایا محســوب 
می شــود که آموزش ســربازان نیــز در همین راســتا انجام شــده 

است.«
طحــان بــا اشــاره بــه اهمیــت آموزش هــای اجتماع محــور 
در ارتقــای آمادگــی مــردم در مواجهــه بــا مخاطــرات افــزود: 
»نتیجه وپیامد این آموزش ها در زمان وقوع حوادث وسوانح 
کــه خــود مــردم تــا رســیدن نیروهــای  مختلــف ایــن اســت 
امــدادی، در امــر خودامدادی یــا دگرامــدادی مداخله کرده 
و در کاهــش صدمــات و آســیب های احتمالــی ایفــای نقــش 

خواهند کرد.«
ایــن مقــام مســئول در هال احمــر بیــان کــرد: »پادگان هــای 
نظامــی و یگان هــای انتظامــی از پرجمعیت تریــن مکان هــای 
کــه میــزان  موجــود در جامعــه و مســتعد مخاطــرات هســتند 

آمادگی  در مواجهه با حوادث باید در آنها ارتقا یابد.«
اســتان  هال احمــر  جمعیــت  پژوهــش  و  آمــوزش  معــاون 
خوزســتان گفت: »این آموزش ها در راستای انعقاد تفاهمنامه 
مشترک بین جمعیت هال احمر و ستاد نیروهای مسلح برگزار 

می شود که از دو سال گذشته آغاز شده است.«

و  بیمارســتان  مجتهــدزاده|  نســرین   
درمیــان  مــرزی  شهرســتان  درمانــگاه 
تیم هــای  حضــور  بــا  روزی   ۳ اســدیه،  و 
متخصــص و فوق تخصــص پزشــکی، ســر 
شــلوغی داشــتند. آفتاب صبح هنوز جان 
نگرفتــه، پزشــکان در ایــن دو مرکز مســتقر 
می شــدند و ویزیت مراجعان تا شب ادامه 
داشــت. کمبــود متخصــص و فوق تخصص 
در این شهرستان محروم استان خراسان 
جنوبــی، بــه معضلــی بــرای مــردم تبدیــل 
شــده. حاال کــه پــای کاروان های ســامت 
فوق تخصص هــای  و  متخصصــان  و 
داوطلب اســتان تهران به این شهرســتان 
گرمــی  بــه  آن  از  مــردم  اســت،  شــده  بــاز 
کرده انــد. حمایت هــای روانــی،  اســتقبال 
بازی و ســرگرمی کودکان، توزیع بسته های 
داوطلبانــه،  خدمــات  ارائــه  و  معیشــتی 
ســوغات کاروانــی بــود کــه از تهــران راهــی 

خراسان جنوبی شد. 

اســدیه و درمیان، به پیشــنهاد هال احمر 
کاروان   خراســان جنوبــی به عنــوان مقصــد 
شــد؛  انتخــاب  تهــران  اســتان  ســامت 
شهرســتانی مرزی در شرق کشــور که بیش از 
کنانش را  20 سال است خشکسالی زندگی سا
کنانش با  تحت تاثیر قرار داده و معیشــت سا

مشکات زیادی روبه رو است.
 »مهیار مقیمیــان«، از اعضــای هال احمر 
استان تهران و روابط عمومی این جمعیت که 
به همراه ســایر داوطلبان و پزشکان خودش 
را بــه درمیان رســانده بــود، می گویــد: »یکی از 
مهم ترین مشــکات مــردم این شهرســتان، 
نبــود پزشــکان متخصــص و فوق تخصــص 
اســت. با وجــود اینکــه درمیــان بیمارســتان 
و درمانــگاه دارد، امــا هیــچ فوق تخصصــی در 
این شهرستان نیســت و تعداد متخصصانی 
کــه بــه ایــن منطقــه مــرزی خدمات رســانی 
می کنند هم انگشت شمار است. برای همین 
قبل از برنامه ریزی بــرای اعزام ایــن کاروان، از 
رئیس اداره بهداشــت خواستیم تا بیشترین 

تخصص های موردنیاز را به ما اعام کنند.«
کاروان سامت و نیکوکاری هال احمر تهران 
با تعدادی پزشک عمومی، فوق تخصص زنان  
و زایمان، فوق تخصص زنان و نازایی، دو ماما، 
ســه دندان پزشــک، متخصص طب ورزشــی، 
متخصص جراح عمومی و روان پزشک به این 

منطقه اعزام شد. 

مقیمیــان می گویــد: »400 بســته معیشــتی  
و بهداشــتی در بین خانواده های روســتایی 
کــه از قبل شــناخته  شــده بودند، توزیع شــد 
و عاوه بــر ویزیت رایــگان بیمــاران، تیم های 
جوانــان هــم برنامه هــای آموزشــی وتفریحی  

برای بچه ها داشتند.«

تکرار تجربه یوسف
مقیمیــان از تکــرار یــک تجربــه موفــق در 
اعزام کاروان های ســامت به مناطق محروم 
می گویــد: »بعــد از ماجــرای یوســف، پســری 
کــه مشــکل بینایــی اش بــا کمــک پزشــکان 
داوطلــب حــل شــد، بازخوردهــای زیــادی از 
خیران و همچنین پزشــکان گرفتیــم. این بار 
هم کــه بــه روســتاهای درمیــان ســفر کردیم 
تعــدادی از بیمــاران به خصــوص کــودکان را 
به مــا معرفی کردند تــا بیماری شــان را درمان 
کنیم. مــا به عنــوان اعضای هال احمــر برای 
ارزیابــی وضعیــت ایــن افــراد بــه خانه شــان 
ســری می زدیــم و افــرادی کــه واقعــا به کمک 
نیــاز داشــتند و امــکان درمان شــان وجــود 
داشــت را شناســایی کردیــم. در ایــن میــان، 
دختری در یکی از روســتاها بود که با بیماری 
عصبــی روبــه رو بــود که کم کــم امــکان حرکت 
بــر  عــاوه  می گرفــت.  دســت وپاهایش  از  را 
کمک های درمانی به او، چند نفر از پزشکان 
گانه به خانواده او کمک کردند  به صورت جدا
تا بخــش کوچکی از مشــکاتی کــه آنها بــا آن 

روبه رو بودند از بین برود.«

کمبود متخصص
کــه دکتــر »زهــرا  بیــش از 15 ســال اســت 
بــا  داوطلــب  پزشــک  به عنــوان  نــادری«، 
هال احمر اســتان تهران همــکاری می کند. 
این فوق تخصص زنان و زایمان بارها به همراه 
دیگــر پزشــکان بــه سیستان وبلوچســتان و 
دیگــر اســتان های محــروم ســر زده و ویزیــت 

رایگان انجام داده است.
 او کــه به تازگــی از درمیــان برگشــته از تجربه 
حضــورش در روســتاهای محــروم می گویــد: 
در  کــه  زیــادی  فقرومحرومیــت  »به دلیــل 
روســتاهای سیستان وبلوچســتان به چشم 
می خورد بســیاری از زنانی که در ایــن کاروان 
ســامت ویزیت کردم زنان بارداری بودند که 
هیچ اطاعی از شرایط بارداری و زایمان خود 
نداشتند. اغلب آنها حتی یک مراجعه به مرکز 
ســونوگرافی هــم نداشــتند و با وجــود پرخطر 

بودن ریســک بارداری، بــرای بار چنــدم آن را 
تجربــه می کردنــد. بــا بیماری هــای مختلفی 
در ایــن حضــور کوتــاه در خراســان جنوبــی 
مواجه شــدیم. از بیماری های عفونی گرفته 
تا دردهــای میگرنــی، افســردگی، فشــارخون 
و قندخــون بــاال. بســیاری از ایــن دردهــا و 
دردهــای  به صــورت  زنــان  در  بیماری هــا 
مهاجر خود را نشــان می دادنــد. دلیلش هم 
افســردگی و زندگی در شــرایط ســخت اســت. 
ایــن افســردگی باعــث بــروز دردهــای مهاجر 

می شود.«
انگلــی،  بیماری هــای  آلــوده،  آب  مصــرف   
گوارشــی، نفخ و دل پیچــه را به جــان اغلب این 
زن هــا انداخته. این پزشــک داوطلــب از جای 
خالی آمــوزش و فرهنگ ســازی در روســتاهای 
محروم کشــور می گویــد که معضات زیــادی در 
حوزه ســامت و درمــان به وجــود آورده اســت: 
»نبــود امکانــات اولیه الزم بــرای زندگــی در این 
در  به خصــوص  زیــادی  مشــکات  روســتاها، 
زمینه بهداشــت و درمان به وجود آورده است. 
مردم یــا دسترســی به پزشــک و متخصــص، یا 
تــوان مالی بــرای پیگیــری رونــد درمان خــود را 
ندارند. همچنین فکر می کنم نیــاز به آموزش و 
فرهنگ ســازی در این روستاها موضوعی مهم 

است.«

امید هدیه می دهیم
تعــدادی از اعضــای جوانــان و امدادگــران 
کاروان ســامت و نیکــوکاری  داوطلــب هــم 
همراهــی  درمیــان  در  را  تهــران  اســتان 
می کردنــد؛ افــرادی کــه پیــش از ایــن هــم در 
سیستان وبلوچســتان و دیگــر اســتان های 
محــروم کشــور ماموریت هــای داوطلبانــه را 

تجربه کرده اند. 
»مریم گرجی«، یکی از این داوطلبان است 
کــه به عنــوان عضــوی از تیم هــای ســحر بــه 
روستاها می رفت و عاوه بر توزیع بسته های 
گــوش  معیشــتی، بــا مــردم حــرف مــی زد و 
شنوایی برای مشکات و دردهای اهالی این 
روســتاها داشــت. او می گویــد: »خشکســالی 
و کم رونقــی زمیــن در درمیــان باعث شــده تا 
کنان جوان که امــکان مهاجرت به  اغلب ســا
روســتاها و شهرســتان های دیگــر را دارنــد از 
اینجا بروند. برای همین در اغلب روستاها با 
جمعیت سالمند و میانســال مواجه بودیم. 
کثر روســتاها تنها تا کاس ششم  کودکان در ا
تحصیــل  ادامــه  بــرای  و  خوانده انــد  درس 

مجبــور بــه جــدا شــدن از خانــواده بودنــد؛ 
مســأله ای که باعــث می شــد خانواده ها قید 

تحصیل فرزندان شان را بزنند.«
بعــد از رســیدن به هــر روســتا، بچه هــا را دور 
خود جمع می کرد و با آنها بازی های ساده ای 
می کرد. می گوید دیدن لبخند بچه ها در حین 
بــازی برایش یکــی از جذاب تریــن بخش های 
این ماموریت بــوده. هنوز یادش اســت که روز 
برگشــت به تهران، بچه ها و خانواده هایشــان 
چقــدر بــرای آنهــا ابــراز دلتنگــی می کردنــد: 
آنهــا  بچه هــای  و  درمیــان  »خانواده هــای 
بســیار مهربان بودند و خیلی زود بــا ما ارتباط 
برقــرار کردنــد. توزیع بســته های معیشــتی در 
بیــن خانواده هــای نیازمند قرار نیســت همه 
مشکات معیشــتی آنها را یک شــبه حل کند، 
اما همین که آنها را به زندگی امیدوار می کرد هم 
خوب بــود، ولی حضور کاروان های ســامت و 
حمایت های معیشتی بیشتر از اینها در زندگی 
مردم این منطقه اثر می گــذارد. آنها می دانند 
که به یادشــان هســتیم و بــه زندگــی امیدوارتر 
می شــوند. به جــرأت می گویــم که ایــن حضور 
به خودی خود اثــری بســیار حیات بخش تر از 

هر چیز دیگری در منطقه داشت.«
اولیــن روز حضــورش در درمیــان بــه کمک 
تیم دندان پزشــکی رفته بــود تا بــه مراجعان 
نوبــت ویزیــت بدهــد. او می گویــد: »تنهــا در 
یک نصــف  روز، بیــش از 600 نفر بــرای ویزیت 
دندان پزشــکی اســم خــود را ثبت کردنــد. در 
حالی که پزشکان ما اعام کرده بودند ویزیت 
بیــش از 200 نفــر در روز اصــا برایشــان ممکن 
نیست. بعدازظهر آن روز من به روستاها رفتم 
امــا مطمئنــم تعــداد افــرادی که درخواســت 
اســتفاده از ایــن خدمــات را داشــتند، خیلی 

بیشتر از این 600 نفر بود.«
این داوطلب پرســابقه هال احمر اســتان 
تهران می گوید: »کمبود امکانــات، دور بودن 
از مرکــز، خشکســالی و نبــود اشــتغال باعــث 
شــده تــا روســتاهای شهرســتان درمیــان به 
کم جمعیــت تبدیــل شــوند و  روســتاهایی 
گــر همین رونــد ادامه داشــته باشــد ممکن  ا
اســت بســیاری از روســتاها خالی از جمعیت 
شــوند. ظرفیت هــای هال احمــر به عنــوان 
نهــادی داوطلبانــه بســیار محــدود اســت و 
نمی توانــد همه مشــکات در سراســر کشــور 
را برای همیشــه حــل کند، اما تســکینی برای 
آالم بشــری اســت و ُمســکنی بــرای دردهــای 
مــردم؛ تا زمانی کــه راه حل اساســی برای حل 
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