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وارد بم که شدم، حوالی ظهر بود...
مرحــوم بیــژن 
دفتری بشــلی اول 
۱۳۲۷ در  فروردین 
سوادکوه به دنیا آمد. 
او را پدر امدادونجات 
ایــران می داننــد. 
دفتــری یکــی از 
بنیان گــذاران طرح 

شبکه امدادونجات جمعیت هالل احمر به حساب 
می آید. در ادامه روایت او از روزهای ابتدایی زلزله 

بم را می خوانیم: 
زلزله بم به سرعت توسط کشیک سازمان امدادونجات 
به همگان اطالع داده شــد، اما در ایــن زمان مدیرعامل 
هالل احمر اســتان سیســتان و بلوچســتان هم وقوع 
زمین لرزه ای را در قسمت شــمالی این استان اطالع داد 
و گزارش های تلفنــی نیز از زمین لرزه هایی در شــمال 
استان هرمزگان، جنوب استان یزد و شرق استان فارس 
می رسید که وقوع زمین لرزه ای در مقیاس بسیار وسیع 
را نشــان می داد؛ چرا که چندین استان با آن مواجه شده 
بودند. به مدیران عامل استان های مذکور اعالم شد ضمن 

جست وجو در استان های خود به حالت آماده باش باشند.
معموال موسسه ژئوفیزیک دو یا سه ساعت پس از حادثه 
محل زلزله را در آن زمان اعالم می کرد؛ بر همین اساس با 
موسسه ژئوفیزیک تماس گرفته شد و به صورت غیررسمی 
اعالم کردند که زمین لرزه در حوالی جازموریان بوده است، 
اما از آنجا که اطالع داشتم این ناحیه سکنه زیادی ندارد 
به نظر می رسید نمی بایست زلزله مخربی باشد، اما تجربه 
نشان می داد با این لرزش وسیع حتما یک جای کار مشکل 
دارد. به همین دلیل با دکتر نورباال، رئیس وقت جمعیت 
هالل احمر تماس گرفتم تا تمهیدات الزم پیش بینی شود. 
در همین زمان مدیرعامل یکی از استان ها تماس گرفت 
و گفت که به دلیل قطع برق نمی تواند با شهرستان های 
کهنوج و بم تماس حاصل کند که این امر نشــان می داد 
زلزله در یکی از این دو شهر واقع شده است؛ به همین دلیل 
به مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمــان اطالع دادم تا 
عوامل امدادی خود را به سمت بم اعزام کند و همین طور 
به مدیرعامل سیستان و بلوچستان و کهنوج نیز اعالم شد 
که بالفاصله نیروهای خود را به سمت کهنوج، جیرفت و 

بم اعزام کنند.
در فرودگاه مرحوم مالاکبری، معاون امدادونجات وقت 
اســتان کرمان اطالع داد خودرو هایی که از بم به سمت 
کرمان در حرکتند مجروحان زیــادی همراه دارند و این 
خبر ما را مطمئن کرد که حادثه بزرگی را پیش رو خواهیم 
داشت! وارد شهر بم که شدم حوالی ظهر بود. از همان بدو 
ورود تخریب شهر قابل مشاهده بود. ساختمان جمعیت 
هالل احمر بم ویران شــده بود و امدادگران باقیمانده در 
مرکز جوانان جمعیت که تقریبا ســاختمانش سالم بود 
جمع شده و مشغول امدادرسانی بودند، اما ساختمان مملو 
از مجروحان بود و ما نیز شروع به شناسایی افراد جانباخته و 

انتقال اجساد به محل دفن کردیم.
آغاز عملیات جست وجو و نجات از همان لحظات اولیه 
به وســیله بازماندگان و تعدادی از کارکنان هالل احمر و 
سایر ارگان ها آغاز شد و اعزام مجروحان با وسیله نقلیه تا 
پایان روز نخست ادامه داشت. پس از انتشار خبر از طریق 
رسانه ها هجوم افراد به بم به قدری افزایش یافت که سبب 
ایجاد ترافیکی سنگین شد که راه دو ساعت و نیمه را باید 

10 ساعته می پیمودیم.
هر چند فرودگاه در ابتدا دچار خساراتی شده بود ولی 
به ســرعت ترمیم و قابل بهره برداری شد، به گونه ای که از 
روز دوم مصدومان از طریق هواپیما جابه جا می شدند. در 
شب نخست برای مجروحان و مصدومانی که تعدادشان 
به حدود 14 هزار نفر می رسید هیچ دارویی وجود نداشت 
و ما مجبور بودیم با همکاری استانداری برای تامین دارو 
به روش های ســنتی عمل کنیم، اما از صبــح روز دوم با 
مســاعدت نیروهای امدادی حمل مصدومان به وسیله 
بالگردهای هالل احمــر و هواپیماهای ارتش، ســپاه و 
سازمان هواپیمایی کشور آغاز شــد. طی دو روز، 14 هزار 
مصدوم از منطقه خارج شــدند، اما خــروج حجم زیاد 
مجروحان و انتقال آنها به مراکز درمانی شــهرهای دیگر 
مشکالت جدیدی به وجود آورد که قابل پیش بینی نبود؛ 
چرا که انتقال مجروحان بدون هماهنگی با بیمارستان های 
شــهرهای دیگر بود و مســئوالن بیمارســتان ها دچار 
غافلگیری و بحران شــدند! حتی خیلی از مجروحان که 
زخم های سطحی داشــتند پس از بهبود برای بازگشت 
دچار مشکل می شــدند! بازماندگانی هم که عزیزانشان 
انتقال یافتند نگران بودند و مرتب سوال می کردند. باید 
عنوان کرد اگر نیروهای درمانی به سرعت در منطقه مستقر 
می شدند، احتیاج به خروج این تعداد از مجروحان نبود و 
بررسی های بعدی نشان داد که فقط حدود دو هزار نفر از 

این مصدومان نیاز به خروج از منطقه داشته اند.

همراه با بیژن دفتری

مدرسه امداد همیشه اوقات برگزاری نمایشگاه مطبوعات به غرفه »شهروند« می آمد و با بچه ها هم صحبت می شد. 
 سال گذشته که خبر درگذشتش آمد، باورش برایمان سخت بود. او موسس مهمترین و بزرگترین نهاد 
غیردولتی بیماران نادر در کشور به حســاب می آمد. علی داوودیان که در  سال 1386 با یکی از کودکان 
پروانه ای مبتال به EB و زخم های پوستی شدید و غیرطبیعی آن کودک مواجه می شود، شدیدا متاثر شده 
و عزمش برای تأسیس بنیاد بیماری های نادر ایران جزم می شود. مرحوم داوودیان از زمان تأسیس بنیاد 

فعالیت های گسترده ای در زمینه تشخیص، درمان و دارویی بیماران نادر انجام داده بود.

 یادت زنده است
آقای داوودیان
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بسیاری از داروهای مورد استفاده 
ضد  داروی  جمله  از  نسخه  بدون 
آنفلوآنزا  سرماخوردگی،  سرفه، 
ناخواسته  گیجی  باعث  زکام  و 
می شوند که ممکن است رانندگی 

را با مشکل روبه رو کند.
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ادامه کمپین »نذر آب«، طرح پاسخگویی به نیازهای دارویی و توسعه پایگاه های امداد و نجات هالل با تقدیر و تشکر مردم همراه شد

20 نامه پُرامضا از سیستان و بلوچستان
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کمپین »نذر آب« همچنان به کار خود ادامه می دهد و 
حاال با یک ماهی که از اجــرای این طرح می گذرد، حدود 
یک هزار و 270 مخزن آب برای 502 روســتا و 53 هزار و 
94 سبدغذایی و ارایه خدمات سالمت از سوی 19 کاروان  
سالمت در شهرستان های سیستان وبلوچستان انجام شده 
است. حاال تعداد زیادی از مسئوالن استان، شهرداری ها، 
فرمانداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها، ائمه جمعه، شورای 
شهر و ... شــخصا یا به نیابت از مردم استان با امضای لوح 
سپاس و تقدیرنامه های متعدد از توجه و تالش هالل احمر 
در تسکین آالم و کمک به نیاز مردم به آب سالم قدردانی و 
تقدیر کردند. اما ماجرای آغاز »نذر آب« چه بود؟ پس از سفر 
رئیس جمعیت هالل احمر به استان سیستان وبلوچستان و 
مشاهده مشکالت ناشی از خشکسالی و همچنین مشکالت 
مربوط به اشتغال و درمان، دستور ویژه ای برای رفع نیازهای 
مردم سیستان وبلوچستان صادر شد و جمعیت هالل احمر 
طرح »نذر آب« را در سه حوزه ارایه خدمات سالمت محور، 
تامین آب شرب و خدمات معیشتی اجرایی کرد و لذا از 14 
مرداد و با تامین حدود یک هزار و 270 مخزن آب 2 تا 5 هزار 
لیتری برای 502 روستا، تامین 53 هزار و 94 سبدغذایی و 
ارایه خدمات سالمت با راه اندازی کاروان های سالمت از 19 
استان کشور در  سیستان وبلوچستان این طرح گسترش 
یافت. نمونه ای از تقدیرنامه های ارســالی به دفتر رئیس 
جمعیت هالل احمر شامل لوح سپاس روستاییان و اعضای 
شورای بخش مرکزی شهرستان خاش، تقدیرنامه تعدادی 
از شــوراهای اســالمی به نمایندگی از مردم شهرستان 
میرجاوه، تقدیرنامه روسای شوراهای شهر بخش  کورین، 
روســتای گلوگاه، شهرســتان میرجاوه، روستای جون 

آباد، روستای ســعیدآباد، روستای ورمال، روستای کندو، 
روستای دهنو سیدخان، روســتای جکیکور، شهرستان 
دلگان، فرمانداری سیب و ســوران، فرمانداری ایرانشهر، 
فرمانداری نیمروز، شهرســتان هیرمند و بخش قرقری، 
فرمانداری، امام جمعه و بخشداری زهک، و ... است. بخشی 
از متن یکی از تقدیرنامه های ارسالی به جمعیت هالل احمر 
که از سوی اهالی روســتای زهک امضا شده، به شرح زیر 
است: »جناب آقای دکتر پیوندی؛ حضور ارزشمند، فهیمانه 
و پرثمر حضرتعالی به استان سیستان وبلوچستان، نشاط 
و امید را به چشمان به راه و قلب های شکسته مردمان این 
خطه از ایران جاری ســاخت. به دنبال این سفر، نظر ویژه 
حضرتعالی به مردم این دیار و دستور طرح کمپین نذر آب 
و حضور کاروان های سالمت، توزیع بسته های حمایتی در 
جهت خدمت رسانی به انسان ها در شرایط سخت و بحرانی 
و ارایه خدمات بشردوستانه تصویر زیبایی از عبودیت را در 
پهنه گیتی به انسان می نمایاند که موجب  رضایت خداوند 
ســبحان را نیز همراه دارد. لذا ما مســئوالن شهرستان و 
مردمان شهیدپرور مجتمع روســتایی محمد شاه کرم و 
روستاهای همجوار از توابع شهرستان زهک بر خود وظیفه 
می دانیم از تالش ها و خدمات ارزنده شــما بزرگواران در 
اجرای پویش نذر آب در این شهرستان قدردانی  نماییم و 
از درگاه ایزد منان در عرصه مقدس خدمت، برایتان توفیق 

روزافزون مسألت می نماییم.«
اگر حوصلــه اش را دارید، فایل پــی دی اف این نامه ها 
را که در ســایت هالل منتشرشــده ببینید. این سطرها 
نشــان می دهد که هنوز هم می شود کارهای بزرگی برای 

مشکالت مردم انجام داد. 

هالل احمر این روزها تالش ویژه ای برای تامین داروهای 
مورد نیاز مردم می کند. رئیس جمعیت هالل احمر در نشست 
با خبرنگاران رســانه های خارجی گفت: »تیغ تحریم، رنج 
بیماران را دو برابر کرده است.« علی اصغر پیوندی با تاکید بر 
اینکه تحریم ها وظایف جمعیت را تحت تاثیر خود قرار خواهد 
داد افزود: »بخشــی از وظایف جمعیــت هالل احمر تامین 
داروهای مورد نیاز بیماران خاص است که متاسفانه تحریم، 
تامین این داروها را با مشــکل روبه رو خواهــد کرد.« دکتر 
پیوندی همچنین در بازدید از داروخانه مرکزی هالل احمر 
ضمن صحبت با بیماران مراجعه کننده به داروخانه مرکزی 
هالل احمر، برای رفع برخی از مشکالت مردم که مربوط به 
سیستم هالل احمر است، قول مساعد داد. او درباره تقاضای 
مراجعه کنندگان برای رعایت هرچه بیشتر نظم در داروخانه 
تک نسخه ای هالل احمر، گفت: »مقرر شده است تا با تغییرات 
در ســاختمان داروخانه، 2 میز پاسخگویی به بیماران به نام 

»از من بپرس« در جلوی در ورودی مســتقر شود و بیماران 
ابتدا با ارایه نسخه خود به متصدی این باجه ها از موجود بودن 
داروی خود مطلع شده و در صورت وجود دارو به میز خدمت 
مربوطه ارجاع داده شده و از راهنمایی های الزم برای دریافت 
داروی خود بهره مند شــوند.« مدیر عامل سازمان تدارکات 
پزشکی هالل احمر هم گفت: اغلب داروهای مورد نیاز بیماران 
خاص به ویژه بیمــاران مبتال به ســرطان در داروخانه های 
هالل احمر موجود است. علی فرجی گفت: بیشتر داروهای 
مورد نیاز بیماران سرطانی، پیوندی،  دیالیزی، بیماران ام اس 
و ... در داروخانه های مرکزی هالل احمر، فوق تخصصی)تک 
نسخه ای(، مرکزی شماره دو تهرانپارس و جزیره کیش تحت 
پوشش سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر موجود 
است و این داروخانه ها خدمات دارویی را به واسطه اعتبار ملی 
و نشان بین المللی هالل احمر در راستای کاهش آالم بیماران 

و مراجعان به آنها ارایه می کنند.

هفته دولت به پایان رسیده اما افتتاح طرح های مختلف 
هالل ادامه دارد. در هفته گذشته پایگاه امدادونجات جاده ای 
جمعیت هالل احمر شهرستان سردشت با حضور مسئوالن 
استانی و شهرستانی افتتاح شد. رئیس جمعیت هالل احمر 
شهرستان سردشت در مراسم افتتاح گفت: »این پروژه در 
۱۹ کیلومتری شهرستان سردشت در منطقه نالس اجرایی 

شده است.«
همچنین ســاختمان اداری مجتمع آموزشی و امدادی 
هالل احمر ســبزوار در 438 متر مربع، مرکز پاسخگویی 
اضطراری حوادث هالل احمر رشتخوار در 126 متر مربع و 
همچنین سالن کنفرانس زنده یاد مرحوم بیژن دفتری  پدر 
امداد و نجات کشور با ظرفیت 75 نفر با حضور بهرام غیبی 
معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی هالل احمر کشور 
دراستان خراســان رضوی افتتاح شد. معاون توسعه منابع 
انسانی و پشــتیبانی هالل احمر کشور با اشــاره به صرف 

هزینه ای معادل 4 میلیارد و930 میلیون ریال برای مجتمع 
آموزشی و امدادی سبزوار، گفت: »در کشــور ما حوادث و 
بحران ها هر لحظه امکان وقوع دارد پس باید همیشه برای 
رویارویی با آنها آماده باشــیم و در واقع هر هزینه ای که در 
هالل احمر انجام می شــود، ســرمایه گذاری برای روزهای 
سخت و بحران های احتمالی است که باید از آن به تدبیر گذر 
کرد.« مراسم بهره برداری از انبار امدادی جمعیت هالل احمر 
شهرستان زرندیه نیز با حضور رئیس سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر کشــور، فرماندار شهرستان زرندیه، 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان مرکزی، مسئول 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت استان و سایر مسئوالن 
استانی و شهرستانی برگزار شد. رئیس سازمان امداد و نجات 
گفت: »به لحاظ زیرســاختی جمعیت هالل احمر، استان 
مرکزی جزو اســتان های برتری است که می تواند به عنوان 

الگوی سایر استان ها باشد.«

اینها»تشکر«است؛قابلشماراندارد

»ازمنبپرس«درداروخانهمرکزیهالل

افتتاحهاهمچنانادامهدارد

حامدصدیقیخویدک
معاون آموزش و پژوهش هالل احمر استان یزد

شاید یادتان باشد دختر گوینده باسابقه تلویزیون، مرحوم افشــار، در اواخر دهه 
شصت به دلیل انسداد مجاری تنفســی با پاک کن جان خود را از دست داد. اگر چه 
گفتنش ناخوشایند اســت اما باید قبول کرد که حادثه رخ می دهد. حتی به عنوان 
یک تماشاچی نیز دیدن چیزی که جان انسان دیگری را تهدید می کند، برای انسان 
خاطره خوبی نخواهد بود. اگر حادثه در منزل، محل کار یا در خیابان اتفاق بیفتد و شما 
به عنوان یک شاهد ماجرا باشید که هیچ کاری نمی کند، تنها اوضاع در حال بدتر شدن 
است و ممکن است فرد جانش را از دست بدهد. این حادثه ممکن است یک تصادف 
رانندگی یا گیرکردن غذا در گلو، شکستگی سر و هر اتفاق دیگری باشد. کمک های 
اولیه به کمک سریع  گفته می شــود که به فرد بیمار یا حادثه دیده ارایه می شود تا 
کمک های تخصصی از راه برسد. حتی ممکن است حادثه جسمی و فیزیکی نباشد 
و شامل حمایت های روانی باشد که به یک فرد که دچار شــوک روانی ناشی از یک 
حادثه شده، ارایه می شود.  اینکه چرا دانســتن کمک های اولیه مهم است، در ادامه 
ارایه می شــود:   نخست اینکه دانســتن کمک های اولیه مردم را قادر می سازد تا در 

لحظات بحرانی بتوانند یاری رسان باشند. تصادفات رانندگی نهمین عامل مرگ ومیر 
در جهان و نخستین عامل در ایران است. دانستن کمک های اولیه باعث می شود تا 
آمدن آمبوالنس و کمک های تخصصی بتوان در لحظات طالیی جان حادثه دیده یا 
بیمار را نجات داد یا از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کرد. اگر فردی دچار حمله قلبی شده 
یا زلزله ای اتفاق افتاده باشد، تماشاچی بدون آگاهی نه تنها موثر نخواهد بود حتی گاهی 
وضع را بدتر می کند و لذا آگاهی از کمک های اولیه می تواند بســیار موثر باشد.  دوم 
اینکه کمک های اولیه باعث می شود تا اطمینان حاصل شود که روش های مناسب 
کمک های پزشکی ارایه شده است. دانستن اینکه برای کمک به یک فرد در شرایط 
اضطراری چه کاری باید انجام داد نیز بســیار مهم است. تنها 6 دقیقه طول می کشد 
که مغز انسان به علت کمبود اکسیژن از بین برود. به این ترتیب ناآگاهی و اطالعات 
نادرست به کسی که نیاز به کمک پزشکی دارد، کمک زیادی نخواهد کرد. نکته سوم 
اینکه دانستن کمک های اولیه به خود فرد نیز کمک می کند. ممکن است فرد دچار 
حادثه شده باشد و یا عزیزان وی حادثه دیده باشند و آنگاه اطالع از کمک های اولیه 

ارزش خود را نشان می دهد. دانستن کمک های اولیه محدود به امدادگران هالل احمر 
یا مراکز درمانی نمی شود بلکه هر کسی باید در این زمینه آموزش ببیند. به عنوان مثال 
افرادی که در بخش صنعت مشغول به کارند، ممکن است به حوادث مختلف شغلی و 
صدمات ناشی از کار با دستگاه دچار شوند و تا زمانی که کمک درمانی برسد، باید در 
کارخانه افراد بتوانند کمک های اولیه را ارایه کنند.  یا برای ورزشکاران و باشگاهداران 
زیاد پیش آمده که بر اثر حوادث ورزشی، شکستگی و خونریزی و ایست قلبی و دیگر 
شرایط اضطراری به وجود آمده و دانستن کمک های اولیه به باشگاه داران، مربیان و 
ورزشکاران شانس زندگی دوباره را می دهد. بسیاری از خانواده ها که به تازگی دارای 
فرزند شده اند، نمی دانند در صورت پریدن غذا در گلوی نوزاد چه باید بکنند و از آنجا 
که کمک های اولیه برای نوزاد متفاوت با بزرگســال است، یادگیری آن پراهمیت تر 
می شود.  اگر بخواهیم به گروه هایی که به دانستن کمک های اولیه نیاز دارند، بپردازیم 
باید لیست بلند باالیی را آماده کنیم و بهتر است بگوییم همه مردم در همه سنین و 
هر شغل و صنف و قشری باید از کمک های اولیه آگاه باشند. خوشبختانه منابع خوبی 
درخصوص کمک های اولیه وجود دارد و از طرف دیگر هالل احمر در تمامی شهرهای 

کشور شــعبه دارد و مردم می توانند با مراجعه به شعب هالل احمر در 
کالس های کمک های اولیه ثبت نام کنند.

به بهانه 8 سپتامبر، روز جهانی کمک های اولیه
در ستایش »دانستن«


