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مدیر دپارتمان توانبخشی کودکان بیمارستان نورافشار:

روی خط خبر

مشارکت فرمانداری سپیدان
در ساخت پایگاه امدادونجات دالین
در دی��دار نماینده م��ردم و فرماندار س��پیدان با
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر اس��تان فارس ،بر
آغازسریعترعملیاتاحداثپایگاهامدا دونجاتبین
شهری دالین در محور مواصالتی شیراز _ سپیدان
تأکیدشد.
در این دی��دار فیضال��ه جعف��ری ،مدیرعامل
جمعی��ت هاللاحمر اس��تان فارس ،س��پیدان را
یک شهرستان مس��تعد و برخوردار از جاذبههای
گردشگری فراوان توصیف کرد و گفت « :شهرستان
س��پیدان از لحاظ وضع جغرافیای��ی و اقلیم آب و
هوایی در تابس��تان و زمستان ش��رایط ویژهای در
س��طح اس��تان فارس دارد و تدابیر فوقالعادهای را
در زمینه امدادرس��انی به ح��وادث احتمالی اقتضا
میکند ».اوگفت « :براساس سیاست سازمان امداد
و نجات ،اعتب��ار احداث پایگاههای ام��داد جادهای
را باید اس��تانداری و فرمانداری شهرستان مربوطه
تأمین کند و جمعیت هاللاحمر پس از راهاندازی
پای��گاه وظیفه مدیری��ت و اداره پای��گاه را برعهده
خواهد داشت ».س��یدعنایتال ه هاشمی ،نماینده
مردم سپیدان در مجلس ش��ورای اسالمی نیز در
این جلسه از ابتکار مدیرعامل جمعیت هاللاحمر
فارس در زمینه تشکیل کمیته مشورتی و استفاده
از تجارب مدیرانعامل اسبق این جمعیت استقبال
کرد و از همراهی و مشارکت فرمانداری سپیدان با
جمعیت فارس برای احداث پایگاه دالین خبر داد.
عبدالحس��ن صمدنژاد ،فرماندار س��پیدان گفت:
« امس��ال 80میلیون توم��ان از محل م��اده 180
برای آغاز عملی��ات عمرانی پایگاه ام��داد جادهای
دالین اختصاص یافته اس��ت و در صورت س��اخت
فونداسیون ،فرمانداری س��پیدان برای اتمام پروژه
همکاریالزمراخواهدداشت».
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اما با این وجود قطعیت ندارد و آزمایش بیوشیمیایی و
بیولوژی پیش از زایمان را برای چنین مسالهای نداریم و
فقط میتوانیم درصدها و احتماالت را پیشبینی کنیم
کهدرحدمشاورههایژنتیکیخواهدبود.

در تابستان امس��ال مدرس ه س�لامت و توانبخشی
ک��ودکان و نوجوان��ان مبت�لا به اوتیس��م ب��ا حضور
خانوادههای آنان در بیمارس��تان نورافش��ار جمعیت
هاللاحمر برگزار شد« .اوتیس��م» یک اختالل رشدی
اس��ت که در سهس��ال او ل زندگی ظاهر میشود .این
بیماری با تأثیر بر مغز ک��ودک ،رفتارهای اجتماعی و
مهارت ارتباط برقرار کردن را مختل میکند .ضعف در
ارتباط اجتماعی ،مشکالت زبانی و اشتیاق به کارهای
غیرمعمول ،ناتوان��ی در یادگیری و بیماری سیس��تم
عصبی از ناتوانیهای کودک مبتال به اوتیسم به شمار
میروند .پ��س از پایان دوره در یکش��نبه هفته جاری،
توگویی را با «دکتر امیرحس��ین معم��اری» مدیر
گف 
دپارتمان توانبخش��ی کودکان بیمارستان و طراح این
شرویشماست.
مدرسهانجامدادیمکهپی 

اوتیسم در پسران  3تا 4برابر دختران است ،دلیل
اینموضوعچیست؟

عکس :پرستو حاج سید جوادی

حسنشکورینسببهعنوانمدیرعاملجمعیت
هاللاحمراستانخراسانشمالیمعرفیشد.
در مراس��م تودیع و معارفه مدیران عامل س��ابق
و جدید هاللاحمر خراس��ان شمالی ،موسیالرضا
ثروتی نماینده م��ردم بجنورد در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،اولویت کاری جمعی��ت هاللاحمر را با
توجه به زلزلهخیز بودن اس��تان ،تقویت پایگاههای
امداد و نجات مخصوصا تجهیز پایگاهها به بالگرد و
احداث بیمارستان صحرایی برای ارایه خدمات بهتر
وسریعتربهآسیبدیدگانحوادثدانست.
حجتالسال موالمس��لمین یعقوب��ی امامجمعه
بجن��ورد نی��ز در این مراس��م گف��ت« :جابهجایی
مسئولیت ،جابهجایی بار خدمت است و فخر بر آن
کسانی اس��ت که این بار را به س�لامت به سرمنزل
مقصود برس��انند».دکتر محمد تقیخانی مش��اور
عالی رئیس جمعیت هاللاحمر کش��ور هم ضمن
تشکر از زحمات حامد س��جادی مدیرعامل سابق
جمعیت هاللاحمر استان خراسان شمالی گفت:
«خدمت در بعضی سازمانها معنویت ویژهای دارد و
جمعیتهاللاحمرجزوارگانهاییاستکهخدمت
در آن توفیق الهی میخواهد و آقای سجادی توفیق
بسیارزیادیداشتهاندکهدرایننهادمقدسخدمت
کردهاند».او ادام��ه داد« :اصول جمعیت هاللاحمر
همان احکام و سفارش��ات الهی است که پیامبران
ما ب��ه تروی��ج آن میپرداختند ».او ضم��ن آرزوی
موفقیتبرای مدیرعاملجدیدجمعیتهاللاحمر
استان خراس��ان ش��مالی افزود« :خدمترسانی و
کمک به انسانها پایانناپذیر است و تودیعی وجود
ندارد و هم��ه در این راه خدمت میکنیم».حس��ن
شکورینسبمدیرعاملجدیدجمعیتهاللاحمر
خراسان شمالی نیز در سخنانی انس��انیت را پایه و
مبنای جمعیت هاللاحمر و صلیبس��رخ جهانی
دانستوجمعیتهاللاحمرراسازمانیارزشمحور
دانست که با رفتارهای انسانی و ارزشهای بنیادین
خدماتش را ارایه میده��د .او به حادثهخیزبودن و
تنوع حوادث در اس��تان خراسان شمالی اشاره کرد
و افزود« :منابع ما محلی اس��ت اما وظایف ما فراتر از
وظایف محلی اس��ت و نیازمند پیشرفت بیشتر در
پیش��برد این وظایف هس��تیم».در پایان مراسم با
اهدای لوح تقدیری از ط��رف دکتر محمد فرهادی
رئیسجمعیتهاللاحمر،اززحماتحامدسجادی
مدیرعاملاسبقجمعیتهاللاحمراستانخراسان
ش��مالی قدردانی و حس��ن شکورینسب بهعنوان
مدیرعاملجدیدهاللاحمراستانمعرفیشد.

پیش��نهادات ،نظرات و نقدهای خود را درباره
صفحه «ه�لال» با ما در می��ان بگذارید و بگویید
این صفحه چطور میتواند خواستههای شما را از
دنیایزیبایبشردوستیبرآوردهسازد.

| سعیددرویشی | دبير گروه هالل|

دس�تاوردها و نتایج کار مدرسه تابستانه سالمت
توانبخشیچطوربود؟

مهمترین دستاورد ،مطرح شدن یک الگوی سالمت
و توانبخش��ی از ترکیب آم��وزش و درم��ان بود ،یعنی
ارایه سیستمهای آموزش��ی و خدمات درمانی در کنار
همدیگر برای بچههایی که نیازهای متعددی در هر دو
حوزه دارند .با توجه به اینکه ارزیابیهای دقیقی از ابتدا
تا انتهای دوره داشتیم در هر 3حوزه حرکتی ،شناختی
و رفت��اری برای این ک��ودکان و نوجوانان نتایج مثبتی
داریم و درحال رصد کردن تغییرات هستیم که حاصل
کار 2ماهه یک تیم 30نفره مربی ،آموزشگر و درمانگر
اس��ت .درخصوص رضایت باید بگویم که از سه بخش
یعنیخانوادهها،مربیانوناظربیرونیرضایتسنجیها
را انجام دادهایم که از بیشتر برنامهها بین 70تا90درصد
رضایت وجود داشته است که حاکی از رضایت نسبتاًباال
درهمهبرنامههاست.
چه اندازه از مشکالت کودکان و خانوادهها در رابطه
بااوتیسمحلشد؟

حل ک��ردن مش��کالت در یک مقط��ع زمانی کوتاه
مطمئنا هدف برنامه نیس��ت بلکه ه��دف برنامههای
آموزشی-توانبخشیایجادمسیرومعرفیراهحلهاست.
با این وجود اه��داف کوتاهمدت��ی را برای ای��ن برنامه
در نظ��ر گرفته بودی��م .در ای��ن برنامه 2ماهه ش��اید
تغییر نگرش خانواده نس��بت به توانبخش��ی کودک
و نوج��وان خود ج��زو مهمترین مس��ائلی ب��ود که به
دس��ت آمد .طی برگزاری مدرس��ه حدود  90ساعت
کالس خانوادهدرمانی و آموزش خانواده داش��تیم که
حجم و کیفی��ت باالیی از اطالعات را ب��رای خانوادهها
در ب��ر داش��ت .نکته دیگ��ر بحث پذی��رش اجتماعی
کودک و نوجوانی اس��ت که مبتال به اوتیسم است .این
نزدیک ش��دن به فضای اجتماعی هم برای بچه و هم
برای جامعه که این بچه را بپذیرد نکته مهمی بود که در

20 ،19سالهای که در همین مدرسه وارد کردیم نشان
اینبرنامهبهطورنسبیمحققشد.
میداد فعالیت آموزشدرمانی برای
سختیهای کار با این بچهها
این بچهه��ا حداقل تا 20س��الگی
چیست؟
ض��روری و الزامی اس��ت و نباید
این بچهها مش��کالت متعدد
قطع ش��ود .نکته بعدی این است
دارند یعنی مشکل واحد ندارند.
که خانوادهها حتما به برنامههای
در اکث��ر بیماران توانبخش��ی با
چندجانبهتوجهکنند.برنامههایی
افرادی روبهرو هس��تید که یک
که صرفا یک بخش (مث ً
ال حرکتی
مش��کل دارند مثال یا سیس��تم
یا ش��ناختی) از بچههای مبتال به
حرکتیشان مشکل دارد یا یک
ازآنجاییکهاوتیسم
اوتیسم را پوشش میدهد احتماال
سیستم شناختیش��ان مشکل
قویترینزمینهژنتیکیرا
چندانسودبخشنخواهدبود.
دارد یا یک دستشان مشکل دارد
دراختالالترشدیداراست
لطفا راههای پیش�گیری از تولد
یا یک پای آنان ،اما در این کودکان
توصیهمامشاورهژنتیکیو
چنینکودکانیراذکرکنید.
اختالل فراگیر داریم یعنی تقریبا
ترسیمشجرهنامهخانوادگی
براس��اس آخری��ن نتای��ج
همه این زمینهها مش��کل دارد و
پیشازتصمیمبهفرزند
مطالعات��ی که خ��ود م��ا داریم و
بزرگترین س��ختی کار این است
داشتناست
آخرین مطالعاتی که در دنیا شده
که باید تیمی داش��ته باشید که
اس��ت مطمئن نیس��تیم که آیا
همه ای��ن حوزهها را بشناس��د و
درست است توصیه کنیم جلوی
برای بهبود آنها برنامه داشته باشد
تولد چنین کودکان��ی را بگیریم
که قطعا نیاز به کار گروهی بسیار
یا خیر و واقعا در دنیا چنین چیزی مطرح نیس��ت .اما
پرکاروباکیفیتدارد.
در مواردی که اختالالت شدید است بحث پیشگیری
چه توصی�های برای خانوادههایی داری�د که دارای
مطرح میشود .از آنجایی که اوتیسم قویترین زمینه
فرزندمبتالبهاوتیسمهستند؟
ژنتیک��ی را در اختالالت رش��دی داراس��ت توصیه ما
مایلم براساس همین دوره توصیه کنم و توصیههای
مشاوره ژنتیکی و ترس��یم شجرهنامه خانوادگی پیش
خارج از این برنامه را خیل��ی مدنظر ندارم .یک توصیه
از تصمیم به فرزند داش��تن است .یعنی باید ببینیم در
اینکه در این برنامه یک دستاورد بسیار جدی این بود
خانواده همس��ران چه نس��بتی از اختالالت رشدی یا
که آموزش و درمان بچههای اوتیس��م به هیچ دلیلی
مشابه اوتیسم یا خود اوتیس��م وجود داشته است و آن
نبایدقطعشود.یعنیاینکهبسیاریازکودکاناوتیسم
موقع شاید بتوان تا حدودی پیشبینی کرد که چقدر
که در کش��ور داریم آموزش و درمان آنها در کشور رها
احتمال وجود دارد که فرزند آنها مبتال به اوتیسم باشد
و بسیار کمرنگتر میشود ،درحالیکه وضع بچههای

نه فقط در اوتیس��م بلکه در برخی دیگر از اختالالت
حوزه رش��دی هم این تفاوت وجود دارد یعنی در یک
جنس بیشتر است .آمار اوتیسم در پسران  3تا 4برابر و
برخی اوقات 5برابر بیش��تر از دختران است .آمار ما هم
براساس مطالعات قبلی و تش��خیصهایی که در ایران
داشتهایمنشانمیدهدکهتعدادپسرانمبتالبهاوتیسم
در ایران 3الی 4برابر دختران است .علت اصلی این است
که قطعا یک تفاوت��ی در ویژگیهای مغزی آنان وجود
دارد .دیده شده است که افراد با سبک شناختی و مغز
مردانه بیشتر مستعد برای مبتال شدن به ویژگیهای
اوتیسم هس��تند .از س��وی دیگر گفته میشود که در
ابتال به اوتیس��م هورمونهای مردانه یا تستس��ترون
نقش اصلی را ب��ازی میکنند و ش��اید این هورمونها
مغز را مس��تعد ابتال به ویژگیهای اوتیس��م میکنند
که درواقع ویژگیه��ای بیش از حد مردانه هس��تند.
خیل��ی از ویژگیهایی که در اوتیس��م دیده میش��ود
ش��اید حالتهای افراطی یک ذهن مردانه اس��ت و به
همین دلیل گفته میشود شاید هورمون تستسترون
در این خصوص نقش داشته باش��د .فعال این  2نظریه
افزایش اوتیسم در میان پسران را توجیه میکند و البته
دخترانی که اوتیس��م دارند چون عالیمشان خفیفتر
است کمتر تشخیص داده میشوند و ممکن است این
گزارشات گاهی اوقات تغییر کند و بسته به تشخیص
ما دارد.
ارزیاب�ی ش�ما از امکاناتی ک�ه در دوره داش�تید
چیست؟

بهگفتهبسیاریازخانوادههاوناظرانبیرونیامکانات
بیمارس��تان منحصربهفرد اس��ت و در کش��ور چنین
مجموعهای از امکانات برای کودکان و نوجوانان در کنار
هم مهیا نبوده اس��ت .اما اگر بخواهیم استانداردهای
بینالملل��ی را در نظر بگیریم باید امکانات آموزش��ی-
درمانی حوزه شناختی و فضای ورزشی اختصاصی نیز
بهامکاناتحرکتیکهبرایبچههاداریماضافهشود.
در این دوره چند نفر از پرس�تاران و کارکنان حوزه
درمانیمشارکتکردند؟

تعدادی از کارکنان بیمارستان بیشترین مشارکت را
در این دوره داش��تند و  5یا  6نفر از ایشان هر روز بهطور
کامل همکاری و خدمات بسیار خوب و ارزندهای را ارایه
کردند .از حوزههای بهیاری و پرس��تاری هم در برخی
مواردکمکگرفتیم.

نتیجه مسابقه طراحی نشان اردوگاه «شاخه زیتون» اعالم شد

گرافیست ارومیهای برنده طراحی نشان اردوگاه «شاخه زیتون»
طرح ارایهشده از سوی گرافیست ارومیهای برنده
مسابقه طراحی نشان (لوگو) اردوگاه «شاخه زیتون»
سازمانجوانانجمعیتهاللاحمرشد.
مسعودآسیما،مدیرروابطعمومیسازمانجوانان
جمعیت هاللاحمر گفت« :مس��ابقه طراحی نشان
اردوگاه «ش��اخه زیتون» منجیل که اواسط مردادماه
و با دو فراخوان معاونت پیشدبستانی و دانشآموزی
سازمان جوانان جمعیت هاللاحمر آغاز شده بود ،با
برگزیدناثرممتازبهکارخودپایانداد».
او اف��زود« :از میان بی��ش از ۱۰۰اثر ارسالش��ده،
طرح ارایهش��ده از س��وی خانم رویا دوسترضائیان

کارش��ناس گرافیک از اس��تان ارومیه توانست نظر
کمیتهداوریمسابقهرابهدستآورد».
آس��یما در م��ورد اج��زای مرتب��ط ب��ا جمعیت
هاللاحمر که در این نش��ان وجود دارد ،گفت« :در
این نشان ،هالل قرمز به نشانه جمعیت هاللاحمر،
کبوتر به نشانه پیامآور صلح و دوستی و شاخه زیتون
به نش��انه صلح و دوستی و ش��هر منجیل محل این
اردوگاهاست».
مدیر روابط عموم��ی س��ازمان جوانان جمعیت
هاللاحم��ر اف��زود« :در ای��ن اث��ر ،هفت ب��رگ در
ش��اخه زیتون به اصول هفتگانه نهضت بینالمللی

صلیبس��رخ و هاللاحم��ر اش��اره دارد و  ۴خط در
بالهای پرنده به نشانه  ۴هدف جمعیت هاللاحمر

ط عمومی جمعیت هاللاحمر اعالم کرد ؛
مدیرکل رواب 

ط عمومی جمعیت هاللاحمر ضمن
مدیرکل رواب�� 
ابراز همدردی ب��ا خانوادههای  ۲نوج��وان حادثهدیده
در اردوگاه دانشآم��وزی مهر بندرانزل��ی ،تأکید کرد:
ت هاللاحمر از ابت��دای این حادثه با همکاری
«جمعی 
مس��ئوالن محترم آموزش و پرورش پیگیر ماجرا بوده
است ».وحید رحمتی درباره غرقش��دن  ۲دانشآموز
حاضر در المپیاد کش��وری دادرس ،ب��ا تأکید بر انجام
مسئولیتهاوحمایتهمهجانبهورفعآالمخانوادههای
داغ��دار  ۲دانشآم��وز حادثهدی��ده در اردوگاه مه��ر
بندرانزلی ،افزود« :به همین منظور مسئوالن جمعیت
هاللاحمر با همکاری صمیمانه آم��وزش و پرورش ،از
ابتدای این حادثه در کنار خانواده دانشآموزان داغدیده
بودهوحمایتهمهجانبهخودرااعالموانجامدادهاند».
مدیرکل روابطعمومی و ارتباطات مردمی جمعیت

هاللاحمر تأکید ک��رد« :هاللاحمر در هر ش��رایطی
حمایت از هم��ه دانشآموزان حاض��ر در اردوهایی که
برپا میکند را وظیفه خود میداند و در این زمینه همه
تالش خ��ود را بهکار میبن��دد تا بهطور ج��دی از بروز
حوادث مش��ابه حتی در اردوهای مشترک ممانعت به
عملآورد».

داروخانه مرکزی هاللاحمر  ۲ساعت تعطیل میشود

داروخانه مرکزی هاللاحم��ر در تهران به دلیل
انبارگردان��ی دارو در تاریخ  ۳۱ش��هریورماه جاری
 2ساعتتعطیلخواهدبود.

روابط عمومی شرکت پخش سها هالل سازمان
تدارکاتپزشکیجمعیتهاللاحمردراطالعیهای
اعالم کرد« :داروخانه مرکزی جمعیت هاللاحمر در
خیابان طالقانی روز دوشنبه مورخ 31شهریور 93
به دلیل انبارگردانی از ساعت  ۱۹لغایت  ۲۱تعطیل
خواهد بود .مراجعین محترم میتوانند در س��اعت
اعالمش��ده در صورت ضرورت برای تهیه داروهای
خود ،ب��ه داروخانهه��ای  ۱۳آب��ان و  ۲۹فروردین
مراجعهکنند».

است».
ی برتر با
الزم به ذکر اس��ت که از طراحان نشانها 
اهدای جوایز نفیس قدردانی میشود و به آثاری که از
سویهیأتداورانپذیرفتهشدهاندگواهیشرکتدر
مسابقهارایهخواهدشد.
گفتنی اس��ت ک��ه در فراخ��وان این مس��ابقه ،از
طراحان گرافیک خواسته ش��ده بود در آثار ارسالی
خود به طریقی اصول و اهداف جمعیت هاللاحمر
را مورد توجه قرار دهند و طرحهای ارس��الی دارای
مشخصههایمستقلبصریباشدویادآورنمونههای
موجودایرانییاخارجینباشد.

مدیرعامل هاللاحمر گیالن خبر داد ؛

حمایت از خانواده دانشآموزان حادثهدیده

خبر

معارفه مدیرعامل
هاللاحمر خراسان شمالی برگزار شد

اوتیسم قویترین زمینه ژنتیکی را در اختالالت رشدی دارد

کمک بانوی خیر به دختران نیازمند

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان گیالن گفت:
«یکی از بانوان خیر گیالنی  ۳۰۰مانتو و ش��لوار مدرسه
برای توزیع میان دخت��ران نیازمند در اختیار جمعیت
هاللاحمراستانقرارداد».
به گ��زارش روابط عموم��ی جمعی��ت هاللاحمر
اس��تان گیالن ،دکتر علیرض��ا خصوصیثانی با تأکید

خبر

دبیرکل جمعیت هاللاحمر در حکمی علیاکبر
پرواز را به س��مت مدیرکل دفتر برنام��ه ،بودجه و
آموزشجمعیتهاللاحمرمنصوبکرد.
به گ��زارش اداره کل روابط عموم��ی و ارتباطات
مردمی جمعیت هالل احمر ،در حکم دکتر س��ید
احمد موس��وی خطاب به عل��ی اکبر پ��رواز آمده
اس��ت« :از آنجا ک��ه در اجرای تاکیدات ریاس��ت
محترم جمعیت تحقق تح��ول راهبردی جمعیت
از اولویته��ای برنام��های جمعیت میباش��د و آن
دفتر در تدوین و نهادینهسازی راهبردهای مذکور
نقش محوری برعه��ده دارد از جنابعالی انتظار دارم
با هماهنگی حوزههای س��تادی و اس��تانی ضمن
بودجهری��زی عملیاتی جمعیت براس��اس منابع و
تعیین معیارها و ضوابط ارزیابی عملکرد بودجههای
ابالغی ،نسبت به برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت
و تهی��ه برنامهه��ای جامع برمبن��ای اصول علمی
باتوجه به نیازها و اولویتها در راستای سیاستهای
جمعیتاقدامنمایید».

ما به فکر «بشردوستی» هستیم

درمان بچههای مبتال به اوتیسم تا باالتر از 20سالگی ضروری است

انتصاب مدیرکل دفتر برنامه ،بودجه
و آموزش جمعیت هاللاحمر
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بر اجرای نظام تحول اداری گف��ت« :جذب داوطلب و
داوطلبمحوری یکی از ارکان جمعیت هاللاحمر در
اجرایی کردن نظام تحول در جمعیت هاللاحمر است
و داوطلبان هاللاحمر بهعنوان بدنه و رابط س��ازمان با
مردم اس��ت ».او اف��زود« :با تالش یکی از کارشناس��ان
حوزه مدیریت ،یکی از بانوان خیر گیالنی  ۳۰۰مانتو و
شلوار مدرسه برای دختران دبستانی هدیه کرد که این
امر نشانه اعتماد و عالقه خیرین و داوطلبان به جمعیت
هاللاحمراست».
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان گیالن گفت:
«با توجه به در پیش ب��ودن روزهای آغازین مدارس و با
پیگیریدبیرکمیتهطرحتحول،مدارسمحروممعرفی
میش��وند و برای دریافت لباس به ش��عب هاللاحمر
مراجعهمیکنند».

امدادرسانی به حوادث مختلف در خوزستان

واژگون��ی دو دس��تگاه پ��ژو س��واری در
شهرستانهایباغملکوهندیجان 6،نفرمصدوم
ویککشتهبههمراهداشت.
پ��س از واژگونی یک دس��تگاه پژو س��واری در
 15کیلومتری محور باغمل��ک  -هفتکل  4نفر از
هموطنانمان مصدوم ش��ده و یک نفر کشته شد.
براساسگزارشمرکزکنترلوهماهنگیعملیات
جمعیتهاللاحمراستانخوزستان،یکدستگاه
پژو س��واری نیز در کیلومتر 36محور هندیجان ـ

دیلم واژگون شد و دو نفر مصدوم به همراه داشت.
مصدومان حادثه با اس��تفاده از ست هیدرولیک
رهاسازیشدند.

داستان داوطلبی من
حسین زینتی
سن 50:سال
تحصیالت:دیپلم
شغل:
کارمندادارهثبتاحوال
محلسکونت:
خمین
عالقهای ک��ه به فعالیته��ای انساندوس��تانه و
خیرخواهانه داش��تم ،باع��ث ایج��اد انگیزه جهت
حضور در جمعیت هاللاحمر ش��د11 .سال پیش
همکاریام را با جمعیت هاللاحمر ش��روع کردم .
در حال حاضر نیز با خانه داوطلب هاللاحمر خمین
همکاری میکنم .در طرحهای مختلف مناس��بتی
نظیر همای رحمت و فرشتگان رحمت در ماه مباک
رمضان و عید نوروز حضوری فعال داشتهام .در کنار
کس��ب آموزش در جمعیت هاللاحمر در حوادث
طبیعی نیز مانند زلزله ب��م در کنار دیگر امدادگران
به وظیفه انس��انی خود که یاری به همنوعان است
عمل کردهام.خاطرهای که میتوانم از زلزله بم بیان
کنم مربوط به دو کودک  2قلو است .من در آن زلزله
مس��ئول انبار بودم ،پدر این دو کودک برای دریافت
شیر به انبار مراجعه کرد که ما با دیدن آن دو کودک
 2قلوتصمیمگرفتیمدوربینعکاسیذخیرهشدهدر
انبار را که هدیه نیک��وکاران هاللاحمر بود از طرف
خیرین به آن دو ک��ودک هدیه دهیم .پس از اهدای
این هدیه ،شیرینترین لبخندی را که چشمانم در
طول زندگی دیدهاند مش��اهده کردم .لبخند آن دو
کودک یکی از ش��یرینترین تصاویر خاطره زندگی
من شد که تا ابد در ذهن من باقی میماند.

آموزش
حمل مصدوم
ت��ا زمان��ي ك��ه
ضرورت��ي ايج��اب
نك��رده اس��ت و
مصدوم ني��ز آماده
انتقالبهبيمارستان
نيـس��ت ،نبـايـد
حركت داده ش��ود.
تنها مصدوم��ي را
ميتوان حركت داد
كه يك خطر بسيار
جديجاناوراتهديدميكند.
آتشسوزي يا خطر آن وجود دارد.
مواد منفجره يا مواد زيانآور در صحنه است.
امكان حفاظت صحنه از خطرات احتمالي وجود
ندارد.
امكاندسترسيورسيدگيبهمصدومانديگري
كه در صحنه (مثال خ��ودرو) نياز ب��ه مراقبتهاي
حياتبخشدارند،وجودندارد.
از آنجا كه عمليات احي��اي قلبيريوي()CPR
بايد روي سطح سفت انجام شود ،مصدومي كه دچار
حمله قلبي شده ،اغلب جابهجا ميشود ،مگر اينكه
قبالرويزمينياكفاتاقبودهباشد.
احتیاط
مبادا مصدوم را حركت دهيد مگر اينكه مصدوم
در خطر جدي باشد و تا رسيدن كاركنان اورژانس به
محلامنمنتقلشود.
مبادا آسيبراباحركتدادنمصدومبدتركنيد.
مبادا مصدومي را كه احتمال آس��يب نخاع دارد
حركتدهيد.
مبادا مص��دوم را بدون بيحرك��ت كردن ناحيه
آسيبديدهجابهجاكنيد.
مبادا مصدوم��ي را كه پاس��خ نميدهد تنها رها
كنيد ،مگر براي مدت بسيار كوتاه آن هم براي آنكه
اورژانسراخبركنيد.
مب�ادا زماني كه ميتوانيد كس��ي را براي كمك
بفرس��تيد ،مصدومي را حركت دهيد .بلکه در كنار
مصدوم منتظر بمانيد و فرد ديگ��ري را براي كمك
بفرستيد.
مبادا زماني كه افراد ديگ��ري نيز براي كمك در
دسترس هستند به تنهايي به حركتدادن مصدوم
اقدامكنيد.

خبر
مراجعه بیش از  1700زائر
به پزشکان حج
معاون حج و عمره مرکز پزش��کی ح��ج و زیارت
جمعیت هاللاحمر روز گذش��ته اعالم ک��رد« :در
 ۲۴ساعت گذش��ته یکهزار و  ۷۰۵زائر به پزشکان
حج مراجع�� ه کردهان��دو هیچ بیماری ش��ایعی در
میان حجاج ایرانی مش��اهد نش��ده اس��ت ».دکتر
عادل مقصودینژاد با اش��اره به اینکه ۵۵درصد از
مراجعهکنندگان به پزشکان ،بانوان بودند ،ادامه داد:
«یکی از م��وارد مراجعه زائران به بیمارس��تان مرکز
پزشکی همانند س��الهای قبل شکستگی ناشی از
لیز خوردن است».

