
11 1977 ســال هشــتم | شــماره     1399 ــرداد  1 خ   | ــنبه   آموزشپنجش
w w w . s h a h r v a n d d a i l y . i r

حضور امدادگر هالل احمر در برنامه تلویزیونی

روایت قصه های نجات ناجی قدرتمند 
 » این روزها و در ایام ماه مبارک رمضان، شبکه سالمت سیما برنامه زنده »خرم شهر
را روی آنتن می برد. برنامه ای گفت وگو محور که هر روز با دعوت از یک میهمان روایتگر 
قصه آدم های متفاوت در جامعه و افرادی کمتر شناخته شده است. امیر استکی، 
امدادگر هالل احمر هم یکی از همین افراد متفاوت بود، با قصه هایی واقعی از جنس 

زندگی.
امیر شروع به روایت کردن قصه زندگی اش کرد و از تلنگر تلخی گفت که باعث شد 
از همان کودکی سودای امدادگرشدن را در سر بپروراند؛ اتفاقی که ممکن است برای 
همه پیش آمده باشد، او ماجرای مرگ یکی از بستگانش را روایت کرد که به دلیل 
گیرکردن لقمه در گلویش جلوی چشمان او و همه کسانی که در آن میهمانی بودند، 

از دنیا رفت. 
استکی بیش از 12 سال است که مدرس کمک های اولیه است و همان اتفاق تلخ 
دوران کودکی اش را بهانه یادگیری و بعد تدریس این حرفه می داند و می گوید: »بعد از 
این ماجرای تلخ، این فکر ذهنم را حسابی به خود مشغول کرده بود که آیا در آن لحظه 
نمی شد او را نجات دهیم؟ جواب این سوال را وقتی چهارم ابتدایی بودم و در کالس 
کمك های اولیه شرکت کردم، پیدا کردم و متوجه شدم اگر آن موقع کمك های اولیه را 

آموخته بودیم، می توانستیم او را نجات دهیم.«

یر می شود احیای مادر و اشک ذوقی که از چشمان او سراز
تقریبا  شده!  موروثی  استکی  خاندان  و  خانواده  گلوی  در  لقمه  گیرکردن  انگار 
یا  انجام روش »هایملیخ«  با  توانست  بود،  امیر سیزده ساله  18 سال پیش وقتی 
کشش شکمی که یکی از مهم ترین اقدامات حیاتی برای نجات دادن فردی از خفگی 
است، مادر را از مرگ نجات دهد. قصه نجاتی که با بغض و اشک او  همراه بود، به گفته او 
زمانی که به خانه می آید، مادرش را سرگردان دور سفره می بیند و متوجه می شود لقمه 
در گلوی او گیر کرده است، بالفاصله تالش می کند با همان روشی که در هالل احمر یاد 

گرفته است، مادرش را نجات دهد و موفق هم می شود. 

احیا به کمک دست انداز خیابان 
خاطره  بعدی مربوط به  سال 83 بود و انتقال بیمار با پاترول-آمبوالنس. قصه از 
این قرار بود؛ مصدومی که داخل این آمبوالنس درحال انتقال به بیمارستان بود، دچار 
ایست قلبی-تنفسی شده و قرار بود راننده با سرعت باال برود تا زودتر به بیمارستان 
برسند که ناگهان در حین انجام عملیات احیا آمبوالنس روی یک دست انداز می رود 
و امیر استکی با 90 کیلو وزن روی مصدوم می افتد! در همین لحظه ضربان قلب بیمار 

به حالت عادی برمی گردد. 

قصه آن فیلم معروف چه بود؟
این عضو واکنش سریع استان تهران روایت می کند: »اربعین پارسال وقتی برای 
نخستین بار به عنوان امدادگر به پیاده روی اربعین اعزام شدم، در اتوبوس آمبوالنس 
مستقر بودیم، بیماران و مصدومان را از مراکز درمانی کربال تحویل می گرفتیم و در مرز 
مهران تحویل آمبوالنس های ایران می دادیم. ظهر بیست وششم مهرماه بود؛ یك زائر 

حدودا شصت ساله ایرانی را به بیمارستان الحسین)ع( کربال منتقل کردند که به علت 
بیماری دیابت دچار ایست قلبی و تنفسی شده بود. به دستور پزشک بیمارستان 
مصدوم به  آی سی یو منتقل شد تا عملیات احیا روی او انجام شود. نخستین نکته 
در چنین لحظاتی که تجربه آن را داشتم، انجام کمپرس قلبی است تا قلب پمپاژ کند. 
این عمل نباید با وقفه باشد و باید مدام انجام شود. از مقابل در تا  آی سی یو حدود 
3-2 دقیقه راه بود و این دقایق برای بیمار زمان طالیی به حساب می آمد. در حین 
حرکت به ذهنم رسید که روی برانکارد قرار بگیرم و شروع به احیا کنم. بعد از پمپاژ قلبی 

خوشبختانه قلب و تنفس برگشت و بیمار را به بیمارستان تحویل دادیم.«

قصه این بازگشت به زندگی ها چه بود؟
به گفته امدادگر هالل احمر استان تهران زمانی که عملیات احیا شروع می شود، 
اگر نبض و تنفس برگردد، سی پی آر موفق بوده است، اما همیشه هم این طور با خیر 
و خوشی تمام نمی شود. گاهی قلب و تنفس مصدوم برمی گردد، اما مغز برنمی گردد، 
گاهی هم برمی گردانیم، اما مصدوم زنده نمی ماند. مثال در عملیات اربعین، چهار نفر 
سی پی آر داشتیم که برگشتند، اما دو نفرشان مرگ مغزی شدند. پیرمرد دیگری هم 
بود که در اتوبوس آمبوالنس ایست قلبی کرد که سریع عملیات احیا را آغاز کردیم و 
بعد از چند دقیقه بیمار برگشت و او را تا مرز رساندیم که خوشبختانه سرحال بود. مورد 
دیگری هم بود که بعد از سی پی آر به زندگی برگشت و بالفاصله شروع به حرف زدن کرد 
و دلش می خواست یک سیب بخورد، با وجودی که منع خوردن وجود داشت، اما به 

دلیل اصرار مصدوم به ناچار سیب را به او دادیم و با کمال میل هم آن را خورد.

ین یک زخم شیر
زخمی روی پیشانی اش جا خوش کرده است، او از روایت این زخم می گوید: »خاطره 
خوبی از این زخم دارم. یک بار در سفری به بابل کنار رودخانه ای اتراق کردیم، ناگهان 
صدای شیون و کمک خواهی مادری را شنیدم که کنار آب ایستاده بود. به رودخانه که 
نگاه کردم، بچه ای را دیدم که روی آب شناور بود. برای نجات این کودک مجبور شدم 
همه قوانین نجات مانند کارگاه و نحوه ورود به آب را فراموش کنم. کنار رودخانه 

دویدم تا محلی مناسب برای پریدن به داخل آب پیدا کنم.«
بعد از چند متر دنبال کردن کودک، به جایی رسید که رودخانه تغییر مسیر می داد. 
کمی فکر کرد، باید به دل آب می زد، وگرنه شدت جریان آب رودخانه آن قدر زیاد بود که 
اگر دیر می جنبید، حتما بچه را با خود می برد. چند قدم بلند برداشت و به داخل 
رودخانه وحشی شیرجه زد. ناگهان سرش با سنگی برخورد کرد و شکاف برداشت. به 
آغوش گرفت و چند متر پایین تر  را در  او  را به کودک رساند،  هر زحمتی بود خود 
توانست خودش را از آب بیرون بکشد: »پسربچه دو ساله را کمی تکان دادم که شروع 
به گریه کرد. چند لحظه بعد مادرش سراسیمه خودش را به من رساند و بچه اش را در 
آن موقع متوجه دردهای شدید در بدنم شدم. وقتی به مرکز  آغوش گرفت. تازه 
درمانی رفتم، مشخص شد عالوه بر سرم، دنده، آرنج و انگشتم نیز به علت اصابت با 
افتخار  زخم  این  به  است.  شکسته  پسربچه  نجات  هنگام  رودخانه  در  سنگ ها 
می کنم و نشان می دهد امدادگران هالل احمر هر جایی که باشند برای کمک به 

هموطنان آماده اند.«

 ]الهام علمشاهی[ اربعین 98؛ تیم واکنش سریع جمعیت هالل احمر استان تهران برای خدمت به زائران حسینی به کربال اعزام شدند. مأموریتی خاص که حاال خاطراتش نه تنها در 
 ، خاطر اعضای پنج نفره این تیم باقی مانده، بلکه دستان نجاتگران هالل احمر تداعی کننده امید به زندگی در ذهن مردم شده  است، اما از حق که نگذریم از بین این پنج امدادگر
یک نفر بیشتر درخشید و زندگی را به یک جوان و سه پیرمرد برگرداند و نام ناجی قدرتمند را گرفت. او امیر استکی ا ست؛ جوانی با 31 سال سن، درجه ایثار و سابقه هجده ساله که 
هنوز داوطلب جمعیت هالل احمر است.»عملیات واقعی و عجیب احیای قلبی یک زائر در کربال توسط امدادگر ایرانی« تیتر فیلمی پربازدید بود از او که اربعین تمام نشده روی خط 
رسانه های ایران آمد و دست به دست چرخید. این نخستین مأموریت امیر استکی به کربال بود تا با خدمت خالصانه اش به زائران حسینی خوش بدرخشد و شاید بهانه ای هم باشد 

تا با قصه های امدادونجات های این امدادگر هالل احمر بیشتر آشنا شویم.

ناجی قدرتمند، روایتگر داستان احیا

به گفته امدادگر هالل احمر 
استان تهران زمانی كه 

ع  عملیات احیا شرو
می شود، اگر نبض و تنفس 

برگردد، سی پی آر موفق 
بوده است، اما همیشه هم 

این طور با خیر و خوشی 
تمام نمی شود. گاهی قلب و 

تنفس مصدوم برمی گردد، 
اما مغز برنمی گردد، گاهی 

هم برمی گردانیم، اما 
مصدوم زنده نمی ماند

به عنوان  را  رئیس جمعیت هالل احمر در حکمی مهدی ولی پور  ]شهروند[ 
سرپرست سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر منصوب کرد.

در حکم  همتی برای ولی پور آمده است:
جناب آقای مهدی ولی پور

»نظر به تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم 
منصوب   » هالل احمر جمعیت  امدادونجات  سازمان  »سرپرست  به عنوان 
حوزه  در  هالل احمر  جمعیت  مهم  و  خاص  وظایف  به  توجه  با  می شوید. 
امدادونجات و شرایط اقلیمی و جغرافیایی ویژه کشور از جنابعالی انتظار دارم 
ضمن هماهنگی مستمر با اینجانب و همدلی و همفکری با سایر ارکان و مدیران 
جمعیت و با استفاده از توان علمی و تخصصی کارشناسان و نیروهای پرتالش 
ارزیابی و تحلیل نقاط  را به منظور شناسایی،  آن سازمان، تمام همت خویش 
قوت و ضعف و همچنین فرصت ها و تهدیدهای موجود در حوزه امدادونجات به 
منظور ارتقای توانمندی ها و قابلیت های جمعیت هالل احمر به خصوص افزایش 
کیفیت و سرعت امدادرسانی در پاسخگویی و مواجهه با حوادث و بالیا به کار 
بگیرید و نسبت به هماهنگی و تعامل مستمر با سازمان مدیریت بحران کشور و 

سایر ارگان های مربوطه اقدام کنید.
بالندگی و توفیق روزافزون شما را در خدمت به مردم شریف ایران اسالمی در 
جهت اهداف واالی جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران  از درگاه خداوند 

یگانه و مهربان مسئلت دارم.«
گفتنی است مهدی ولی پور پیش از این مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن 
بود.  همچنین پیش از اعالم این خبر روز گذشته سخنگوی جمعیت هالل احمر از 
گفت:  نصیری  محمد  بود.  داده  خبر  امدادونجات  سازمان  رئیس  استعفای 
»مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امدادونجات استعفای خود را به رئیس جمعیت 
تقدیم کرده است.«  به گفته او سلیمی در این متن خستگی به دلیل جنس سخت 
را در مدت نزدیک به پنج  سال حضور در ریاست سازمان  کار در امدادونجات 

امدادو نجات علت استعفای خود اعالم کرده است. 

تاکید بر توسعه آموزش امدادونجات در مراکز آموزش 
نیروهای مسلح در  سال ۹۹

همراه  به  مهارت آموزی  مرکزی  قرارگاه  فرمانده  فرحی،  سردار  ]شهروند[ 
مشاور عالی معاون هماهنگ کننده و مسئوالن ذی ربط قرارگاه با  همتی، رئیس 
امدادونجات  آموزش  ادامه  درباره  و  دیدار  ایران  اسالمی  جمهوری  هالل احمر 

کارکنان وظیفه در مراکز آموزش در  سال 99 گفت وگو کردند.
در این دیدار سردار فرحی از همکاری هالل احمر برای آموزش کارکنان وظیفه 
در  سال های 9۷ و 98 تقدیر و تشکر کرد و گفت:   »در  سال 99 این آموزش ها باید 

افزایش یابد و تعداد 190 هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد.«
  همتی نیز به حادثه خیزبودن کشور اشاره کرد و گفت:   »در حوادث ما دو دغدغه 
اصلی داشتیم؛ یکی به هماهنگی، هم افزایی و همدلی نیروهایی که در صحنه 
حاضر بودند، مربوط می شد که بحمداهلل با ورود ستاد کل نیروهای مسلح و سایر 
 ، مسئوالن ذیربط، اتفاق خوبی در این زمینه افتاده است.« او افزود: »موضوع دیگر
بحث مهارت نیروهایی است که به صحنه وارد می شوند؛ اگر این نیروها ماهر 
باشند، تلفات انسانی و مالی به شدت کاهش می یابد و سربازی بستر خوبی برای 
و  هستیم  هماهنگ  قرارگاه  با  کامال  این باره  در  بود.  خواهد  جوانان  آموزش 

ان شاءاهلل کمال همکاری را با آنها خواهیم داشت.«

 انجام معاینات متقاضیان حج تمتع ۹۹ 
در 560 کاروان

]شهروند[ معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر 
طاهر  داد.   خبر  ۵۶0کاروان  در  امسال  تمتع  حج  متقاضیان  معاینات  انجام  از 
درودی با اعالم این خبر گفت: »از بیستم اردیبهشت ماه این مرکز با هماهنگی 
و برنامه ریزی های الزم در سراسر کشور به انجام معاینات متقاضیان حج تمتع 

امسال اقدام کرده است.«
 ، او افزود: »2۵3 پزشک منتخب مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر
کار معاینات زائران را به عهده گرفتند  و در فاز نخست این معاینات افراد زیر ۶0 سال 
هدف قرار داده شدند. تالش شده است به دلیل ویروس کرونا این معاینات با 

حداکثر رعایت پروتکل های بهداشتی انجام پذیرد.«
معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر بر دقت نظر 
پزشکان در معاینات متقاضیان حج تمتع تأکید کرد و گفت: »عالوه بر معاینات 
عمومی و آزمایشات ساده خون و قندخون و همچنین بررسی سالمت و عملکرد 
کلیه ها، در این بخش از معاینات، افرادی که نیاز به آزمایش های تخصصی داشته 

باشند نیز معاینه و از آنها آزمایش گرفته می شود.«
او ادامه داد: »این اطالعات به عنوان پرونده الکترونیک زائر در سامانه مرکز 
کشور  به  اعزامی  پزشکان  ترتیب  این  به  می شود.  ثبت  زیارت  و  حج  پزشکی 
عربستان به صورت آنالین با مراجعه به این سامانه به کلیه سوابق بیماری زائران 

دسترسی خواهند داشت.

، سرپرست سازمان امدادونجات جمعیت  ولی پور
هالل احمر شد

، امدادگر و عضو تیم واکنش ســریع  یت خاص و بازگرداندن زندگــی به چهار نفر   یک مامور
جمعیت هالل احمر اســتان تهران را تبدیل به ســلطان احیا کرد

خبر
باشگاه خبرنگاران جوان


