
حمل مصدوم
ت��ا زمان��ي ك��ه 
ضرورت��ي ايج��اب 
و  اس��ت  نك��رده 
مصدوم ني��ز آماده 
انتقال به بيمارستان 
نب�اي�د  ني�س��ت، 
حركت داده ش��ود. 
تنها مصدوم��ي را 
مي توان حركت داد 
كه يك خطر بسيار 

جدي جان او را تهديد مي كند.  
  آتش سوزي يا خطر آن وجود دارد.  

  مواد منفجره يا مواد زيان آور در صحنه است.  
  امكان حفاظت صحنه از خطرات احتمالي وجود 

ندارد.  
  امكان دسترسي و رسيدگي به مصدومان ديگري 
كه در صحنه )مثال خ��ودرو( نياز ب��ه مراقبت هاي 

حيات بخش دارند، وجود ندارد.  
  )CPR(از آن جا كه عمليات احي��اي قلبي ريوي
بايد روي سطح سفت انجام شود، مصدومي كه دچار 
حمله قلبي شده، اغلب جابه جا مي شود، مگر اينكه 

قبال روي زمين يا كف اتاق بوده باشد.  
احتیاط

مبادا مصدوم را حركت دهيد مگر اينكه مصدوم 
در خطر جدي باشد و تا رسيدن كاركنان اورژانس به 

محل امن منتقل شود.  
مبادا  آسيب را با حركت دادن مصدوم بدتر كنيد.  

مبادا مصدومي را كه احتمال آس��يب نخاع دارد 
حركت دهيد.  

مبادا مص��دوم را بدون بي حرك��ت كردن ناحيه 
آسيب ديده جابه جا كنيد.  

مبادا مصدوم��ي را كه پاس��خ نمي دهد تنها رها 
كنيد، مگر براي مدت بسيار كوتاه آن هم براي آنكه 

اورژانس را خبر كنيد.  
مب�ادا زماني كه مي توانيد كس��ي را براي كمك 
بفرس��تيد، مصدومي را حركت دهيد. بلكه 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 حركت دادن مصدوم 

اقدام كنيد.  
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان گيالن گفت:  
»يكی از بانوان خير گيالنی ۳۰۰ مانتو و ش��لوار مدرسه 
برای توزيع ميان دخت��ران نيازمند در اختيار جمعيت 

هالل احمر استان قرار داد.«
به گ��زارش روابط عموم��ی جمعي��ت هالل احمر 
اس��تان گيالن، دكتر عليرض��ا خصوصی ثانی با تأكيد 

بر اجرای نظام تحول اداری گف��ت:  »جذب داوطلب و 
داوطلب محوری يكی از اركان جمعيت هالل احمر در 
اجرايی كردن نظام تحول در جمعيت هالل احمر است 
و داوطلبان هالل احمر به عنوان بدنه و رابط س��ازمان با 
مردم اس��ت.« او اف��زود: »با تالش يكی از كارشناس��ان 
حوزه مديريت، يكی از بانوان خير گيالنی ۳۰۰ مانتو و 
شلوار مدرسه برای دختران دبستانی هديه كرد كه اين 
امر نشانه اعتماد و عالقه خيرين و داوطلبان به جمعيت 

هالل احمر است.«
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان گيالن گفت: 
»با توجه به در پيش ب��ودن روزهای آغازين مدارس و با 
پيگيری دبير كميته طرح تحول، مدارس محروم معرفی 
می ش��وند و برای دريافت لباس به ش��عب هالل احمر 

مراجعه می كنند.«

مديركل رواب��ط  عمومی جمعيت هالل احمر ضمن 
ابراز همدردی ب��ا خانواده های ۲ نوج��وان حادثه ديده 
در اردوگاه دانش آم��وزی مهر بندرانزل��ی، تأكيد كرد:  
»جمعيت  هالل احمر از ابت��دای اين حادثه با همكاری 
مس��ئوالن محترم آموزش و پرورش پيگير ماجرا بوده 
است.« وحيد رحمتی درباره غرق ش��دن ۲ دانش آموز 
حاضر در المپياد كش��وری دادرس، ب��ا تأكيد بر انجام 
مسئوليت ها و حمايت همه جانبه و رفع آالم خانواده های 
داغ��دار ۲ دانش  آم��وز حادثه دي��ده در اردوگاه مه��ر 
بندرانزلی، افزود: »به همين منظور مسئوالن جمعيت 
هالل احمر با همكاری صميمانه آم��وزش و پرورش،  از 
ابتدای اين حادثه در كنار خانواده دانش آموزان داغ ديده 

بوده و حمايت همه جانبه خود را اعالم و انجام داده اند.«
مديركل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعيت 

هالل احمر تأكيد ك��رد: »هالل احمر در هر ش��رايطی 
حمايت از هم��ه دانش آموزان حاض��ر در اردوهايی كه 
برپا می كند را وظيفه خود می داند و در اين زمينه همه 
تالش خ��ود را به كار می بن��دد تا به طور ج��دی از بروز 
 حوادث مش��ابه حتی در اردوهای مشترک ممانعت به 

عمل آورد.«

 انتصاب مدیرکل دفتر برنامه، بودجه
 و آموزش جمعیت هالل احمر

دبيركل جمعيت هالل احمر در حكمی علی اكبر 
پرواز را به س��مت مديركل دفتر برنام��ه، بودجه و 

آموزش جمعيت هالل احمر منصوب كرد.  
به گ��زارش اداره كل روابط عموم��ی و ارتباطات 
مردمی جمعيت هالل احمر، در حكم دكتر س��يد 
احمد موس��وی خطاب به عل��ی اكبر پ��رواز آمده 
اس��ت: »از آن جا ك��ه در اجرای تاكيدات رياس��ت 
محترم جمعيت تحقق تح��ول راهبردی جمعيت 
از اولويت ه��ای برنام��ه ای جمعيت می باش��د و آن 
دفتر در تدوين و نهادينه سازی راهبردهای مذكور 
نقش محوری برعه��ده دارد از جنابعالی انتظار دارم 
با هماهنگی حوزه های س��تادی و اس��تانی ضمن 
بودجه ري��زی عملياتی جمعيت براس��اس منابع و 
تعيين معيارها و ضوابط ارزيابی عملكرد بودجه های 
ابالغی، نسبت به برنامه ريزی كوتاه مدت و بلندمدت 
و تهي��ه برنامه ه��ای جامع برمبن��ای اصول علمی 
باتوجه به نيازها و اولويت ها در راستای سياست های 

جمعيت اقدام نماييد.«

 معارفه مدیرعامل 
هالل احمر خراسان شمالی برگزار شد

حسن شكوری نسب به عنوان مدير عامل جمعيت 
هالل احمر استان خراسان شمالی معرفی شد.  

در مراس��م توديع و معارفه مديران عامل س��ابق 
و جديد هالل احمر خراس��ان شمالی، موسی الرضا 
ثروتی نماينده م��ردم بجنورد در مجلس ش��ورای 
اس��المی، اولويت كاری جمعي��ت هالل احمر را با 
توجه به زلزله خيز بودن اس��تان، تقويت پايگاه های 
امداد و نجات مخصوصا تجهيز پايگاه ها به بالگرد و 
احداث بيمارستان صحرايی برای ارايه خدمات بهتر 

و سريع تر به آسيب ديدگان حوادث دانست.  
حجت السالم و المس��لمين يعقوب��ی امام جمعه 
بجن��ورد ني��ز در اين مراس��م گف��ت: »جابه جايی 
مسئوليت، جابه جايی بار خدمت است و فخر بر آن 
كسانی اس��ت كه اين بار را به س��المت به سر منزل 
مقصود برس��انند.«دكتر محمد تقی خانی مش��اور 
عالی رئيس جمعيت هالل احمر كش��ور هم ضمن 
تشكر از زحمات حامد س��جادی مديرعامل سابق 
جمعيت هالل احمر استان خراسان شمالی گفت: 
»خدمت در بعضی سازمان ها معنويت ويژه ای دارد و 
جمعيت هالل احمر جزو ارگان هايی است كه خدمت 
در آن توفيق الهی می خواهد و آقای سجادی توفيق 
بسيار زيادی داشته اند كه در اين نهاد مقدس خدمت 
كرده اند.«او ادام��ه داد: »اصول جمعيت هالل احمر 
همان احكام و سفارش��ات الهی است كه پيامبران 
ما ب��ه تروي��ج آن می پرداختند.« او ضم��ن آرزوی 
موفقيت برای مدير عامل جديد جمعيت هالل احمر 
استان خراس��ان ش��مالی افزود: »خدمت رسانی و 
كمك به انسان ها پايان ناپذير است و توديعی وجود 
ندارد و هم��ه در اين راه خدمت می كنيم.«حس��ن 
شكوری نسب مديرعامل جديد جمعيت هالل احمر 
خراسان شمالی نيز در سخنانی انس��انيت را پايه و 
مبنای جمعيت هالل احمر و صليب س��رخ جهانی 
دانست و جمعيت هالل احمر را سازمانی ارزش محور 
دانست كه با رفتار های انسانی و ارزش های بنيادين 
خدماتش را ارايه می ده��د.   او به حادثه خيز بودن و 
تنوع حوادث در اس��تان خراسان شمالی اشاره كرد 
و افزود: »منابع ما محلی اس��ت اما وظايف ما فراتر از 
وظايف محلی اس��ت و نيازمند پيشرفت بيشتر در 
پيش��برد اين وظايف هس��تيم.«در پايان مراسم با 
اهدای لوح تقديری از ط��رف دكتر محمد فرهادی 
رئيس جمعيت هالل احمر، از زحمات حامد سجادی 
مديرعامل اسبق جمعيت هالل احمر استان خراسان 
ش��مالی قدردانی و حس��ن شكوری نسب به عنوان 

مديرعامل جديد هالل احمر استان معرفی شد. 
 

 مشارکت فرمانداری سپیدان
 در ساخت پایگاه امداد و نجات دالین

در دي��دار نماينده م��ردم و فرماندار س��پيدان با 
مديرعامل جمعيت هالل احمر اس��تان فارس، بر 
آغاز سريع تر عمليات احداث پايگاه امداد و نجات بين 
شهری دالين در محور مواصالتی شيراز _ سپيدان 

تأكيد شد. 
در اين دي��دار فيض ال��ه جعف��ری، مديرعامل 
جمعي��ت هالل احمر اس��تان فارس، س��پيدان را 
يك شهرستان مس��تعد و برخوردار از جاذبه های 
گردشگری فراوان توصيف كرد و گفت: » شهرستان 
س��پيدان از لحاظ وضع جغرافياي��ی و اقليم آب و 
هوايی در تابس��تان و زمستان ش��رايط ويژه ای در 
س��طح اس��تان فارس دارد و تدابير فوق العاده ای را 
در زمينه امدادرس��انی به ح��وادث احتمالی اقتضا 
می كند.« اوگفت: » براساس سياست سازمان امداد 
و نجات، اعتب��ار احداث پايگاه های ام��داد جاده ای 
را بايد اس��تانداری و فرمانداری شهرستان مربوطه 
تأمين كند و جمعيت هالل احمر پس از راه اندازی 
پاي��گاه وظيفه مديري��ت و اداره پاي��گاه را برعهده 
خواهد داشت.« س��يدعنايت اله  هاشمی، نماينده 
مردم سپيدان در مجلس ش��ورای اسالمی نيز در 
اين جلسه از ابتكار مديرعامل جمعيت هالل احمر 
فارس در زمينه تشكيل كميته مشورتی و استفاده 
از تجارب مديران عامل اسبق اين جمعيت استقبال 
كرد و از همراهی و مشاركت فرمانداری سپيدان با 
جمعيت فارس برای احداث پايگاه دالين خبر داد. 
عبدالحس��ن صمدنژاد، فرماندار س��پيدان گفت: 
» امس��ال 8۰ ميليون توم��ان از محل م��اده 18۰ 
برای آغاز عملي��ات عمرانی پايگاه ام��داد جاده ای 
دالين اختصاص يافته اس��ت و در صورت س��اخت  
فونداسيون، فرمانداری س��پيدان برای اتمام پروژه 

همكاری الزم را خواهد داشت.«
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روی خط خبر
ما به فکر »بشردوستی« هستیم

پیش��نهادات، نظرات و نقدهای خود را درباره 
صفحه »ه��ال« با ما در می��ان بگذارید و بگویید 
این صفحه چطور می تواند خواسته های شما را از 

دنیای زیبای بشردوستی برآورده سازد.

سامانه پیام کوتاه 3000097
helal@shahrvand-newspaper.ir

در تابستان امس��ال مدرسه  س��المت و توانبخشی 
ك��ودكان و نوجوان��ان مبت��ال به اوتيس��م ب��ا حضور 
خانواده های آنان در بيمارس��تان نورافش��ار جمعيت 
هالل احمر برگزار شد. »اوتيس��م« يك اختالل رشدی 
اس��ت كه در سه س��ال او ل زندگی ظاهر می شود.  اين 
بيماری با تأثير بر مغز ك��ودک، رفتارهای اجتماعی و 
مهارت ارتباط برقرار كردن را مختل می كند. ضعف در 
ارتباط اجتماعی، مشكالت زبانی و اشتياق به كارهای 
غيرمعمول، ناتوان��ی در يادگيری و بيماری سيس��تم 
عصبی از ناتوانی های كودک مبتال به اوتيسم به شمار 
می روند. پ��س از پايان دوره در يكش��نبه هفته جاری، 
گفت و گويی را با »دكتر اميرحس��ين معم��اری« مدير 
دپارتمان توانبخش��ی كودكان بيمارستان و طراح اين 

مدرسه انجام داديم كه پيش  روی شماست. 
دس�تاوردها و نتایج کار مدرسه تابستانه سالمت 

توانبخشی چطور بود؟
مهم ترين دستاورد، مطرح شدن يك الگوی سالمت 
و توانبخش��ی از تركيب آم��وزش و درم��ان بود، يعنی 
ارايه سيستم های آموزش��ی و خدمات درمانی در كنار 
همديگر برای بچه هايی كه نيازهای متعددی در هر دو 
حوزه دارند. با توجه به اين كه ارزيابی های دقيقی از ابتدا 
تا انتهای دوره داشتيم در هر ۳ حوزه حركتی، شناختی 
و رفت��اری برای اين ك��ودكان و نوجوانان نتايج مثبتی 
داريم و درحال رصد كردن تغييرات هستيم كه حاصل 
كار ۲ماهه يك تيم ۳۰نفره مربی، آموزشگر و درمانگر 
اس��ت. درخصوص رضايت بايد بگويم كه از سه بخش 
يعنی خانواده ها، مربيان و ناظر بيرونی رضايت سنجی ها 
را انجام داده ايم كه از بيشتر برنامه ها بين 7۰ تا 9۰ درصد 
رضايت وجود داشته است كه حاكی از رضايت نسبتاً باال 

در همه برنامه هاست. 
چه اندازه از مشکالت کودکان و خانواده ها در رابطه 

با اوتیسم حل شد؟
حل ك��ردن مش��كالت در يك مقط��ع زمانی كوتاه 
مطمئنا هدف برنامه نيس��ت بلكه ه��دف برنامه های 
آموزشی- توانبخشی ايجاد مسير و معرفی راه حل هاست. 
با اين وجود اه��داف كوتاه مدت��ی را برای اي��ن برنامه 
در نظ��ر گرفته بودي��م. در اي��ن برنامه ۲ماهه ش��ايد 
تغيير نگرش خانواده نس��بت به توانبخش��ی كودک 
و نوج��وان خود ج��زو مهم ترين مس��ائلی ب��ود كه به 
دس��ت آمد. طی برگزاری مدرس��ه حدود 9۰ ساعت 
كالس خانواده درمانی و آموزش خانواده داش��تيم كه 
 حجم و كيفي��ت بااليی از اطالعات را ب��رای خانواده ها 
در ب��ر داش��ت. نكته ديگ��ر بحث پذي��رش اجتماعی 
 كودک و نوجوانی اس��ت كه مبتال به اوتيسم است. اين 
نزديك ش��دن به فضای اجتماعی هم برای بچه و هم 
برای جامعه كه اين بچه را بپذيرد نكته مهمی بود كه در 

اين برنامه به طور نسبی محقق شد. 
سختی های کار با این بچه ها 

چیست؟
اين بچه ها مش��كالت متعدد 
دارند يعنی مشكل واحد ندارند. 
در اكث��ر بيماران توانبخش��ی با 
افرادی روبه رو هس��تيد كه يك 
مش��كل دارند مثال يا سيس��تم 
حركتی شان مشكل دارد يا يك 
سيستم شناختی ش��ان مشكل 
دارد يا يك دستشان مشكل دارد 
يا يك پای آنان، اما در اين كودكان 
اختالل فراگير داريم يعنی تقريبا 
همه اين زمينه ها مش��كل دارد و 
بزرگترين س��ختی كار اين است 
كه بايد تيمی داش��ته باشيد كه 
همه اي��ن حوزه ها را بشناس��د و 
برای بهبود آنها برنامه داشته باشد 
كه قطعا نياز به كار گروهی بسيار 

پركار و باكيفيت دارد. 
چه توصی�ه ای برای خانواده هایی داری�د که دارای 

فرزند مبتال به اوتیسم هستند؟
مايلم براساس همين دوره توصيه كنم و توصيه های 
خارج از اين برنامه را خيل��ی مدنظر ندارم. يك توصيه 
اين كه در اين برنامه يك دستاورد بسيار جدی اين بود 
كه آموزش و درمان بچه های اوتيس��م به هيچ دليلی 
نبايد قطع شود. يعنی اين كه بسياری از كودكان اوتيسم 
كه در كش��ور داريم آموزش و درمان آنها در كشور رها 
و بسيار كمرنگ تر می شود، درحالی كه وضع بچه های 

19، ۲۰ سا له ای كه در همين مدرسه وارد كرديم نشان 
می داد فعاليت آموزش درمانی برای 
اين بچه ه��ا حداقل تا ۲۰س��الگی 
ض��روری و الزامی اس��ت و نبايد 
قطع ش��ود. نكته بعدی اين است 
كه خانواده ها حتما به برنامه های 
چندجانبه توجه كنند.  برنامه هايی 
كه صرفا يك بخش )مثالً حركتی 
يا ش��ناختی( از بچه های مبتال به 
اوتيسم را پوشش می دهد احتماال 

چندان سودبخش نخواهد بود. 
لطفا راه های پیش�گیری از تولد 

چنین کودکانی را ذکر کنید. 
نتاي��ج  آخري��ن  براس��اس 
مطالعات��ی كه خ��ود م��ا داريم و 
آخرين مطالعاتی كه در دنيا شده 
اس��ت مطمئن نيس��تيم كه آيا 
درست است توصيه كنيم جلوی 
تولد چنين كودكان��ی را بگيريم 
يا خير و واقعا در دنيا چنين چيزی مطرح نيس��ت. اما 
در مواردی كه اختالالت شديد است بحث پيشگيری 
مطرح می شود. از آنجايی كه اوتيسم قوی ترين زمينه 
ژنتيك��ی را در اختالالت رش��دی داراس��ت توصيه ما 
مشاوره ژنتيكی و ترس��يم شجره نامه خانوادگی پيش 
از تصميم به فرزند داش��تن است. يعنی بايد ببينيم در 
خانواده همس��ران چه نس��بتی از اختالالت رشدی يا 
مشابه اوتيسم يا خود اوتيس��م وجود داشته است و آن 
موقع شايد بتوان تا حدودی پيش بينی كرد كه چقدر 
احتمال وجود دارد كه فرزند آنها مبتال به اوتيسم باشد 

اما با اين وجود قطعيت ندارد و آزمايش بيوشيميايی و 
بيولوژی پيش از زايمان را برای چنين مساله ای نداريم و 
فقط می توانيم درصدها و احتماالت را پيش بينی كنيم 

كه در حد مشاوره های ژنتيكی خواهد بود. 
اوتیسم در پسران 3 تا 4برابر دختران است، دلیل 

این موضوع چیست؟
نه فقط در اوتيس��م بلكه در برخی ديگر از اختالالت 
حوزه رش��دی هم اين تفاوت وجود دارد يعنی در يك 
جنس بيشتر است. آمار اوتيسم در پسران ۳ تا 4برابر و 
برخی اوقات 5برابر بيش��تر از دختران است. آمار ما هم 
براساس مطالعات قبلی و تش��خيص هايی كه در ايران 
داشته ايم نشان می دهد كه تعداد پسران مبتال به اوتيسم 
در ايران ۳ الی 4 برابر دختران است. علت اصلی اين است 
كه قطعا يك تفاوت��ی در ويژگی های مغزی آنان وجود 
دارد.  ديده شده است كه افراد با سبك شناختی و مغز 
مردانه بيشتر مستعد برای مبتال شدن به ويژگی های 
اوتيسم هس��تند.  از س��وی ديگر گفته می شود كه در 
ابتال به اوتيس��م هورمون های مردانه يا تستس��ترون 
نقش اصلی را ب��ازی می كنند و ش��ايد اين هورمون ها 
مغز را مس��تعد ابتال به ويژگی های اوتيس��م می كنند 
كه درواقع ويژگی ه��ای بيش از حد مردانه هس��تند. 
خيل��ی از ويژگی هايی كه در اوتيس��م ديده می ش��ود 
ش��ايد حالت های افراطی يك ذهن مردانه اس��ت و به 
همين دليل گفته می شود شايد هورمون تستسترون 
در اين خصوص نقش داشته باش��د.  فعال اين ۲ نظريه 
افزايش اوتيسم در ميان پسران را توجيه می كند و البته 
دخترانی كه اوتيس��م دارند چون عاليمشان خفيف تر 
است كمتر تشخيص داده می شوند و ممكن است اين 
گزارشات گاهی اوقات تغيير كند و بسته به تشخيص 

ما دارد. 
ارزیاب�ی ش�ما از امکاناتی ک�ه در دوره داش�تید 

چیست؟
به گفته بسياری از خانواده ها و ناظران بيرونی امكانات 
بيمارس��تان منحصربه فرد اس��ت و در كش��ور چنين 
مجموعه ای از امكانات برای كودكان و نوجوانان در كنار 
هم مهيا نبوده اس��ت.  اما اگر بخواهيم استانداردهای 
بين الملل��ی را در نظر بگيريم بايد امكانات آموزش��ی-

درمانی حوزه شناختی و فضای ورزشی اختصاصی نيز 
به امكانات حركتی كه برای بچه ها داريم اضافه شود. 

در این دوره چند نفر از پرس�تاران و کارکنان حوزه 
درمانی مشارکت کردند؟

تعدادی از كاركنان بيمارستان بيشترين مشاركت را 
در اين دوره داش��تند و 5 يا 6 نفر از ايشان هر روز به طور 
كامل همكاری و خدمات بسيار خوب و ارزنده ای را ارايه 
كردند. از حوزه های بهياری و پرس��تاری هم در برخی 

موارد كمك گرفتيم.  

مدیر دپارتمان توانبخشی کودکان بیمارستان نورافشار: 

درمان بچه های مبتال به اوتیسم تا باالتر  از 20سالگی ضروری است
  اوتیسم قوی ترین زمینه ژنتیکی را در اختالالت رشدی دارد 

|  سعید درویشی |   دبير گروه هالل|

طرح ارايه شده از سوی گرافيست اروميه ای برنده 
مسابقه طراحی نشان )لوگو( اردوگاه »شاخه زيتون« 

سازمان جوانان جمعيت هالل احمر شد.  
مسعود آسيما، مدير روابط عمومی سازمان جوانان 
جمعيت هالل احمر گفت: »مس��ابقه طراحی نشان 
اردوگاه »ش��اخه زيتون« منجيل كه اواسط مردادماه 
و با دو فراخوان معاونت پيش دبستانی و دانش آموزی 
سازمان جوانان جمعيت هالل احمر آغاز شده بود، با 

برگزيدن اثر ممتاز به كار خود پايان داد.«
او اف��زود: »از ميان بي��ش از1۰۰ اثر ارسال ش��ده، 
طرح ارايه ش��ده از س��وی خانم رويا دوست رضائيان 

كارش��ناس گرافيك از اس��تان اروميه توانست نظر 
كميته داوری مسابقه را به دست آورد.«

آس��يما در م��ورد اج��زای مرتب��ط ب��ا جمعيت 
هالل احمر كه در اين نش��ان وجود دارد، گفت: »در 
اين نشان، هالل قرمز به نشانه جمعيت هالل احمر، 
كبوتر به نشانه پيام آور صلح و دوستی و شاخه زيتون 
به نش��انه صلح و دوستی و ش��هر منجيل محل اين 

اردوگاه است.«
مدير روابط عموم��ی س��ازمان جوانان جمعيت 
هالل احم��ر اف��زود: »در اي��ن اث��ر، هفت ب��رگ در 
ش��اخه زيتون به اصول هفتگانه  نهضت بين المللی 

صليب س��رخ و هالل احم��ر اش��اره دارد و 4 خط در 
بال های پرنده به نشانه 4 هدف جمعيت هالل احمر 

است.«
الزم به ذكر اس��ت كه از طراحان نشان های  برتر با 
اهدای جوايز نفيس قدردانی می شود و به آثاری كه از 
سوی هيأت داوران پذيرفته شده اند گواهی شركت در 

مسابقه ارايه خواهد شد.  
گفتنی اس��ت ك��ه در فراخ��وان اين مس��ابقه، از 
طراحان گرافيك خواسته ش��ده بود در آثار ارسالی 
خود به طريقی اصول و اهداف جمعيت هالل احمر 
را مورد توجه قرار دهند و طرح های ارس��الی دارای 
مشخصه های مستقل بصری باشد و يادآور نمونه های 

موجود ايرانی يا خارجی نباشد.  

داستان داوطلبی من

حسین زینتی   
سن: 5۰ سال

تحصیالت:   ديپلم
 شغل: 

كارمند اداره ثبت احوال
 محل سکونت: 

خمين
عالقه ای ك��ه به فعاليت ه��ای انساندوس��تانه و 
خيرخواهانه داش��تم، باع��ث ايج��اد انگيزه جهت 
حضور در جمعيت هالل احمر ش��د. 11سال پيش 
همكاری ام را با جمعيت هالل احمر ش��روع كردم . 
در حال حاضر نيز با خانه داوطلب هالل احمر خمين 
همكاری می كنم. در طرح های مختلف مناس��بتی 
نظير همای رحمت و فرشتگان رحمت در ماه مباک 
رمضان و عيد نوروز حضوری فعال داشته ام. در كنار 
كس��ب آموزش در جمعيت هالل احمر در حوادث 
طبيعی نيز مانند زلزله ب��م در كنار ديگر امدادگران 
به وظيفه انس��انی خود كه ياری به همنوعان است 
عمل كرده ام.خاطره ای كه می توانم از زلزله بم بيان 
كنم مربوط به دو كودک ۲ قلو است. من در آن زلزله 
مس��ئول انبار بودم، پدر اين دو كودک برای دريافت 
شير به انبار مراجعه كرد كه ما با ديدن آن دو كودک 
۲ قلو تصميم گرفتيم دوربين عكاسی ذخيره شده در 
انبار را كه هديه نيك��وكاران هالل احمر بود از طرف 
خيرين به آن دو ك��ودک هديه دهيم. پس از اهدای 
اين هديه، شيرين ترين لبخندی را كه چشمانم در 
طول زندگی ديده اند مش��اهده كردم. لبخند آن دو 
كودک يكی از ش��يرين ترين تصاوير خاطره زندگی 

من شد كه تا ابد در ذهن من باقی می ماند.

خبر

داروخانه مركزی هالل احم��ر در تهران به دليل 
 انبارگردان��ی دارو در تاريخ ۳1 ش��هريورماه جاری

 ۲ ساعت تعطيل خواهد بود.  

روابط عمومی شركت پخش سها هالل سازمان 
تداركات پزشكی جمعيت هالل احمر در اطالعيه ای 
اعالم كرد: »داروخانه مركزی جمعيت هالل احمر در 
خيابان طالقانی روز دوشنبه مورخ ۳1شهريور 9۳ 
به دليل انبارگردانی از ساعت 19 لغايت ۲1 تعطيل 
خواهد بود.  مراجعين محترم می توانند در س��اعت 
اعالم ش��ده در صورت ضرورت برای تهيه داروهای 
 خود، ب��ه داروخانه ه��ای 1۳ آب��ان و ۲9 فروردين 

مراجعه كنند.«

داروخانه مرکزی هالل احمر 2 ساعت تعطیل می شود
خبر

در  س��واری  پ��ژو  دس��تگاه  دو  واژگون��ی 
شهرستان های باغملك و هنديجان، 6 نفر مصدوم 

و يك كشته به همراه داشت.  
پ��س از واژگونی يك دس��تگاه پژو س��واری در 
15 كيلومتری محور باغمل��ك - هفتكل 4 نفر از 
هموطنانمان مصدوم ش��ده و يك نفر كشته شد.  
براساس گزارش مركز كنترل و هماهنگی عمليات 
جمعيت هالل احمر استان خوزستان، يك دستگاه 
پژو س��واری نيز در كيلومتر۳6 محور هنديجان � 

ديلم واژگون شد و دو نفر مصدوم به همراه داشت.  
مصدومان حادثه با اس��تفاده از ست هيدروليك 

رهاسازی شدند .

امدادرسانی به حوادث مختلف در خوزستان

 از آنجایی که اوتیسم 
قوی ترین زمینه ژنتیکی را 

در اختالالت رشدی داراست 
توصیه ما مشاوره ژنتیکی و 
ترسیم شجره نامه خانوادگی 

پیش از تصمیم به فرزند 
داشتن است

نتیجه مسابقه طراحی نشان اردوگاه »شاخه زیتون« اعالم شد

گرافیست ارومیه ای برنده طراحی نشان اردوگاه »شاخه زیتون«

مدیرکل روابط  عمومی جمعیت هالل احمر اعالم کرد ؛  

حمایت از خانواده دانش آموزان حادثه دیده
مدیرعامل هالل احمر گیالن خبر داد ؛  

کمک بانوی خیر به دختران نیازمند

آموزش

خبر

 مراجعه بیش از 1700  زائر 
به پزشکان حج

معاون حج و عمره مركز پزش��كی ح��ج و زيارت 
جمعيت هالل احمر روز گذش��ته اعالم ك��رد: »در 
۲4 ساعت گذش��ته يك هزار و 7۰5 زائر به پزشكان 
حج مراجع��ه  كرده ان��دو هيچ بيماری ش��ايعی در 
ميان حجاج ايرانی مش��اهد نش��ده اس��ت.« دكتر 
عادل مقصودی نژاد با اش��اره به اين كه 55 درصد از 
مراجعه كنندگان به پزشكان، بانوان بودند، ادامه داد: 
»يكی از م��وارد مراجعه زائران به بيمارس��تان مركز 
 پزشكی همانند س��ال های قبل شكستگی ناشی از

 ليز خوردن است.«
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