
بیمارستان ایرانیان دوبی وابسته به جمعیت هالل احمر ایران، 
تندیس قدردانی برای دستیابی به باالترین کیفیت ارایه خدمات 
درمانی را از س��وی وزارت صحه )بهداش��ت( دوبی دریافت کرده 

است.
این تندیس از سوی عیسی المیدور، ریاست صحه دوبی به دکتر 
فرشاد، رئیس بیمارستان ایرانیان تقدیم شد. بیمارستان ایرانیان 
هالل احمر در دوبی به عنوان یکی از بیمارستان های بزرگ دوبی 
توانست در فرآیند اعتباربخشی و ارتقای سطح خدمات از طریق 
اجرای برنامه استانداردس��ازی کیفی در ارایه خدمات بهداشتی و 

درمانی به این موفقیت نایل آید.
دکتر س��ید امیر محس��ن ضیایی پی��ش از ای��ن در بازدید از 
 بیمارس��تان جمعیت هالل احمر در دوبی، با اشاره به تالش های
 ۴۳ ساله انجام شده در این بیمارس��تان، گفته بود: »بیمارستان 
ایرانیان دوبی باید برند خ��ود را در منطقه حفظ کرده و با توجه به 
فضای رقابتی سال های اخیر، عالوه بر رعایت تمامی استانداردهای 
الزم و ارایه س��رویس درمانی مناس��ب، توجه همگان را همچون 

گذشته به بیمارستان معطوف کند.«
او با تأکید بر لزوم نگهداشت نیروی کارآمد در بیمارستان ایرانیان 
دوبی، افزود: »این بیمارس��تان، بین  نسلی بوده و افراد بسیاری در 
این مرکز زحمت کشیده و حتی برخی از آنها ازجمله مرحوم دکتر 

خطیبی و دکتر الیاسی، اکنون در جمع ما نیستند.«
حجت االس��الم والمس��لمین معزی نیز در دی��داری که پیش 

از این با رئیس و مس��ئوالن بیمارس��تان ایرانیان دوبی داشت، با 
مناسب خواندن سطح خدمات ارایه شده از سوی این بیمارستان، 
گفته:  »در عرصه دیپلماسی این بیمارستان باعث کسب جایگاه 
ذهنی مناسبی در میان کشورهای جهان ش��ده و این موضوع از 
ارزش باالیی برخوردار است.« او خاطرنش��ان کرده: »در واقع این 
بیمارس��تان عزت و آبروی کشور محسوب می ش��ود و باید کاری 

کنیم که این عزت حفظ شود.«
حجت االسالم والمسلمین معزی در ادامه به لزوم ارایه خدمات 
علم��ی در کنار خدمات درمانی اش��اره کرده و اف��زوده: »در حال 
حاضر کش��ور ایران به جایگاهی رسیده است که می تواند پزشک 
به دیگر کش��ورها اعزام کند، با توجه به این موضوع باید در زمینه 
ارایه خدمات علمی به ویژه تربیت دانشجویان قدم مناسبی برداشته 
شود.«گفتنی است این بیمارستان در  سال 1970 میالدی با هدف 
افزایش تعامل میان دو کشور و ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و 
آموزشی جمعیت هالل احمر جمهوری اس��المی ایران در کشور 

امارات متحده عربی تأسیس شده است.

اعطای تندیس ویژه کیفیت به بیمارستان ایرانیان هالل احمر در دوبی
دومین جشنواره »هالل و رسانه« 

برگزار می شود
 رئیس جشنواره هالل و رسانه از برگزاری دومین 
جشنواره »هالل و رس��انه« در اردیبهشت  سال 9۴ 
و همزمان ب��ا هفته هالل خب��ر داد. وحید رحمتی، 
رئیس جشنواره هالل و رس��انه درخصوص اهداف 
برگ��زاری این جش��نواره گفت: انعکاس بیش��تر و 
موثرتر خدمات هالل احمر در رسانه ها یکی از اهداف 
برگزاری این جشنواره است. رئیس جشنواره »هالل 
و رسانه« افزود:  تولید آثار رسانه ای قوی و در فضایی 
رقابتی نه تنها به تاثیرگذاری بیشتر این آثار در میان 
مخاطبان می انجام��د، بلکه باعث ب��ه وجود آمدن 
انگیزه بیشتر در اصحاب رس��انه برای توجه ویژه به 
خدمات هالل احمر و تعامل با مخاطبان می ش��ود. 
رحمتی با اش��اره به این که این جشنواره در ۳ بخش 
تصویری)عکس(، رس��انه های مکت��وب و دیداری- 
شنیداری برگزار می ش��ود، خاطر نشان کرد:  آثاری 
که با محوریت فعالیت های جمعیت هالل احمر و از 
ابتدای  سال 9۳ تا پایان فروردین 9۴ منتشر شده یا 
می شوند، می توانند در این جشنواره شرکت کنند. 
عالقه مندان به شرکت در جش��نواره هالل و رسانه 
می توانند بعد از مطالعه فراخوان شرکت در جشنواره، 
تنها یک اثر برای هر بخش و در مجموع ۳ اثر خود را 
برای شرکت در جشنواره حداکثر تا دهم اردیبهشت 
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ساختمان صلح هالل احمر مراجعه کنند.

نخستین جلسه برنامه ریزی مسابقات 
رفاقت مهر ۹۴ برگزار شد

با حض��ور معاون دانش��جویی و جوانان س��ازمان 
جوانان هالل احمر و مدرس��ان و اساتید حوزه امداد 
و کمک های اولیه، نخس��تین جلس��ه برنامه ریزی 
مسابقات رفاقت مهر 9۴ در حوزه مسابقات امدادی 
و کمک های اولیه برگزار ش��د. معاون دانشجویی و 
جوانان س��ازمان جوانان هالل احمر در این جلس��ه 
ضمن ابراز رضایت از برگزاری مسابقات رفاقت مهر در 
 سال گذشته از همگان خواست تا در برگزاری هر چه 
بهتر این دوره از مسابقات در  سال 9۴ بیشترین تالش 
را داشته باش��ند. امیر ل�له گانی درخصوص اهداف 
برگزاری این جلس��ه گفت:  »در  سال 9۲ نخستین 
جلسه هماهنگی مسابقات رفاقت مهر برگزار شد و 
با توجه به نتایج مثبت این هماهنگی و برنامه ریزی 
امسال هم قرار شد جلساتی به صورت تخصصی در 
حوزه های مختلف مسابقات انجام شود و درخصوص 
تغیی��رات جدی��د ای��ن مس��ابقات تصمیم گیری 
شود.« معاون دانش��جویی و جوانان سازمان جوانان 
هالل احمر در ادامه به تغییرات مسابقات رفاقت مهر 
در  سال 9۴ اش��اره کرد و گفت: »در  سال 9۴ مبنای 
مس��ابقات رفاقت مهر با توجه به محور فعالیت های 
هالل احمر که فعالیت های امدادی، بشردوس��تانه و 
عام المنفعه است، فعالیت های امدادی و کمک های 

اولیه در نظر گرفته شده است.«

 ۴۹5  سالخورده در اصفهان 
مورد  حمایت قرار گرفتند

مع��اون داوطلب��ان جمعیت هالل احمر اس��تان 
اصفهان از اجرای طرح نیابت در راس��تای همدلی و 
یاری رساندن به س��المندان و خانواده شهدا در ایام 
نوروز 9۴ خبر داد. علیرضا سلیمی گفت: »با حضور 
15۴ نفر از داوطلبان و پرسنل این جمعیت در سرای 
سالمندان و منازل خانواده شهدا در ایام نوروز از این 
عزیزان دلجویی و به پاره ای از مس��ائل و مش��کالت 
آنها رس��یدگی ش��د، همچنین 5۴9 بس��ته اعم از 
اقالم فرهنگی، بهداش��تی و مواد غذایی به آنها اهدا 
 ش��د.« معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان 
یادآور شد:  »۳90نفر سالخورده و 105 نفر بی فرزند 
 نیز مورد حمایت داوطلب��ان و خیرین این جمعیت

 قرار گرفتند.«

 بازدید مدیرعامل هالل احمر 
استان کردستان از سرای سالمندان

مدیرعام��ل جمعی��ت هالل احم��ر کردس��تان 
گفت: »کمک به هم نوع و تس��کین آالم دردمندان 
اصلی ترین وظیفه جمعیت هالل احمر است و تمامی 
تالش مجموعه هالل احمر در راستای تحقق این مهم 
است.« دکتر حسن خدابنده لو افزود: »در این راستا 
و به مناس��بت روز مادر، جمعی از جوانان در تمامی 
شهرستان های اس��تان در اقدامی مش��ابه از سرای 
سالمندان، بیمارس��تان ها و زنان سرپرست خانوار 
بازدید کرده و از آنها دلجویی کرده اند.« او تصریح کرد:  
»یکی از برنامه هایی که بر همین اساس در معاونت 
جوانان جمعیت هالل احمر اس��تان طراحی ش��ده 
است، تقویت رویکرد فرهنگی در انجام امور محوله 
و مش��ارکت بیش از پیش اعضای جوانان جمعیت 
هالل احمر استان کردستان در برنامه های فرهنگی 

انسان دوستانه است.«

 اجرای طرح
 کاروان سالمت در روستای هیق

جمعیت هالل احمر شهرستان هریس به مناسبت 
بزرگداش��ت هفته زن و روز مادر در روس��تای هیق 
این شهرستان اقدام به اجرای طرح کاروان حمایت 
و س��المت کرد. در ای��ن طرح تمامی اهالی روس��تا 
توسط مربیان خواهر و برادر، آموزش های مقدماتی 
امداد و کمک های اولیه را فرا گرفتند. اهالی روس��تا 
نس��بت به ضرورت اهمیت تشکیل تیم های امداد و 
نجات روستایی توجیه شدند و نسبت به تشکیل تیم 
امدادی روستای مذکور، اقدامات الزم صورت گرفت.
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روی خط خبر

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
ضم��ن ارای��ه توضیحات��ی درخص��وص هم افزایی 
همکاری های امداد و نج��ات هالل احمر با اورژانس 
کش��ور، از اقدامات در دس��ت انجام برای تش��کیل 

تیم های واکنش سریع خبر داد. 
دکتر ناصر چرخساز در گفت و گو با ایسنا در مورد 
آخرین وضع هم افزای��ی اورژانس با س��ازمان امداد 
و نج��ات، با تأکید دوباره بر این که قرار نیس��ت هیچ 
ادغامی میان س��ازمان امداد و نج��ات هالل احمر و 
اورژانس صورت گیرد، گفت: »مجموعه هالل احمر 
یک مجموع��ه جهانی خیریه اس��ت و وظیفه امداد 
و نجات را بر عهده دارد.« چرخس��از ب��ا بیان این که 
وزارت بهداشت رویکردی دولتی دارد، به تمایل این 
وزارتخانه برای کاهش تصدی گری اشاره و اظهار کرد:  
»به دلیل وجود این تمایل در وزارت بهداشت ممکن 
است بتوانیم برخی مس��ئولیت ها را برای مجموعه 

وزارت بهداشت انجام دهیم.«
 او با تأکید بر این که نیاز وزارت بهداش��ت و امداد 
و نجات نس��بت به هم افزایی و هماهنگی در برخی 
بخش ها دلیل بر ادغام دو مجموعه نیست، به برخی 
از این بخش ها اش��اره کرد و افزود: »در زمینه هایی 
مثل اورژانس پیش بیمارس��تانی با وزارت بهداشت 
همکاری می کنیم. برای مثال ای��ن همکاری ها در 
انتق��ال مصدومان هوای��ی، اس��تفاده از بالگردهای 
هالل احمر و اس��تفاده از پایگاه های ام��داد  و نجات 
در انتق��ال مصدوم��ان و بیماران مختل��ف صورت 

می گیرد.«
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
در بخ��ش دیگری از صحبت هایش ب��ا تأیید برخی 
گفته ها مبنی بر عدم پذیرش مصدومان امداد و نجات 
تا چندی پیش از سوی برخی بیمارستان های وزارت 

بهداشت، گفت: »خوشبختانه این موضوع حل شده 
است و وزیر بهداشت نیز در این راستا تأکید داشتند 
که هیچ تفاوتی میان هالل احم��ر و اورژانس وجود 
ندارد و قرار نیست به این دالیل مصدومان ترافیکی 

صدمه ببینند.« 
چرخساز با اشاره به اقدامات و همکاری ها با وزارت 
بهداشت به ویژه اورژانس، گفت:  »بر این اساس قرار 
بر این ش��د که بخش��ی از آموزش های فوریت های 
پزشکی به طور مس��تقل در دانش��گاه های علمی-

کارب��ردی هالل احمر تدری��س ش��ود.« او در ادامه 
صحبت هایش دانش محور کردن س��ازمان امداد و 
نجات و همچنین تشکیل تیم های واکنش سریع در 
سراسر کشور را از مهم ترین برنامه های سازمان امداد 
و نجات در  سال جاری خواند و افزود: »به طور جدی 
و قوی بحث تشکیل تیم های واکنش سریع را دنبال 

می کنیم.«
رئیس سازمان امداد و نجات تأکید کرد: »در حال 
حاضر تیم های ما به صورت ابتدایی و پراکنده اند؛ به 
این صورت که در هر استانی چند نفر که آموزش های 
واکنش سریع را دریافت کرده اند، حضور دارند. ما در 
سازمان امداد و نجات تصمیم داریم که تیم توانمندی 
را در سراسر کشور تش��کیل دهیم. یعنی در ابتدای 
کار و مرحله اول ح��دود ۳00 نفر را ج��ذب کرده و 
با ارای��ه آموزش های الزم، این تع��داد کامال آمادگی 
پاسخگویی به یک مخاطره بزرگ را داشته باشند.« 
او درخصوص شرح وظایف این افراد نیز گفت: »این 
افراد به این ص��ورت انجام وظیف��ه می کنند که در 
مخاطرات بتوانند تا رسیدن تیم بعدی، عملیات های 
مورد نیاز را انجام دهند. مج��ددا تأکید می کنم که 
در مرحله اولیه تش��کیل این تیم، جذب ۳00 نفر را 

مدنظر داریم.«

محمد ش��هاب الدین محمدی عراقی با اش��اره به 
میزبانی هالل احم��ر ایران برای برگ��زاری همایش 
بین الملل��ی مدیریت س��وانح و کاهش خطرپذیری 
حوادث در مناطق ش��هری در 1۴ اردیبهش��ت 9۴، 
گف��ت:  »این همایش تخصصی ش��امل جلس��ات 
عموم��ی، کارگروه ه��ای تخصص��ی و کارگروه های 
موضوعی است که با همکاری فدراسیون بین المللی 
جمعیت های صلیب س��رخ و هالل احمر و ش��رکت 
بیش از 70 نماینده از جمعیت های ملی صلیب سرخ 
و هالل احم��ر و س��ازمان های بین الملل��ی ازجمله 
آژانس ه��ای س��ازمان مل��ل، کمیت��ه بین المللی 
صلیب سرخ، مراکز علمی و دانشگاهی و نمایندگانی 
از وزارتخانه های کشور، بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی، راه و شهرسازی، امورخارجه، شهرداری  ها و... 

برگزار خواهد شد.«
او با اش��اره ب��ه این که با توجه ب��ه اهمیت موضوع 
کاهش خطرپذی��ری س��وانح در مناطق ش��هری، 
جمعیت هالل احمر ایران و فدراس��یون بین المللی 
جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر بر اجرای یک 
برنامه جهانی توافق کردند، عنوان کرد: »بر اس��اس 
یکی از بندهای دس��تورالعمل این برنامه مقرر شد تا 
برنامه ریزی های الزم برای اجرای پروژه های پایلوت 
به منظور مطالعات و ارزیابی ه��ای میدانی نیازهای 
جمعیت های ملی در زمینه مدیریت بحران در مناطق 
ش��هری در 5 ش��هر در مناطق گوناگ��ون دنیا انجام 

شود.«
معاون امور بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت 
هالل احمر افزود: »بر این اساس شهرهای جاکارتا در 
اندونزی، نایروبی در کنیا، الپاز در بولیوی، ایروان در 
ارمنستان و تهران در ایران به عنوان شهرهای منتخب 
در اجرای مطالعات میدانی مدیریت سوانح و کاهش 

خطرپذیری حوادث در مناطق ش��هری این برنامه را 
اجرایی کردند.«

او با اش��اره ب��ه این که براس��اس برنام��ه کاهش 
خطرپذیری س��وانح در مناطق ش��هری مقرر شد تا 
ایران مجری پروژه آموزش همگانی در مدیریت سوانح 
باشد، تصریح کرد: »بنابراین پروژه آموزش همگانی 
در کاهش خطرپذیری س��وانح و مدیریت بحران در 
مناطق شهری شهریور تا اسفند سال گذشته از سوی 

هالل احمر در تهران اجرایی شد.«
به گفته محمدی عراقی بر مبنای این پروژه، بررسی 
وضع و نیازهای آموزش همگانی در مدیریت سوانح 
از دیدگاه س��اکنان ش��هر تهران، بررسی چالش ها و 
ظرفیت های آم��وزش همگانی در مدیریت و کاهش 
خطرپذیری س��وانح و بررس��ی تفاوت های مناطق 
شهری و روستایی از منظر خطرپذیری سوانح انجام 

شده است.
او تدوین س��ند راهب��ردی فدراس��یون در زمینه 
مدیری��ت بح��ران و کاهش خطرپذیری س��وانح در 
مناطق ش��هری براس��اس خروجی ه��ای مطالعات 
پایه، کارگاه ه��ای منطق��ه ای، پروژه های 5 ش��هر 
منتخب و دیگر اسناد و منابع موجود، ارایه راهکارها 
و چارچوب های مناس��ب برای تقویت همکاری های 
چند جانبه ملی، منطقه ای و بین  المللی و چشم انداز 
برنامه های بلندمدت فدراس��یون در زمینه مدیریت 
بحران شهری، رونمایی از برنامه پنج ساله فدراسیون 
با عنوان 50 شهر ایمن در برابر حوادث و سوانح، تبادل 
دانش و تجربیات میان جمعیت های ملی، سازمان ها و 
مراجع علمی و اجرایی و آشنایی شرکت کنندگان با 
جمعیت هالل احمر ایران و توانمندی های آن به ویژه 
در حوزه مدیریت بح��ران را از دس��تاوردهای مورد 

انتظار این همایش در تهران عنوان کرد.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر مطرح کرد :

 تدریس فوریت های پزشکی 
در دانشگاه هالل احمر

معاون امور بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هالل احمر اعالم کرد: 

 ایران، میزبان 
جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر 

قاب

زنان داوطلب هالل احمر

خبر

جهان

 در دستور کار
 جلسه شورایعالی هالل احمر  قرار گرفت   

 تشکیل معاونت آموزشی، پژوهشی
 و فناوری هالل احمر

مدی��رکل روابط عمومی و ارتباط��ات مردمی 
هالل احمر از تشکیل معاونت آموزشی، پژوهشی 
و فن��اوری جمعیت هالل احمر خب��ر داد. وحید 
رحمتی در گفت و گو با ایسنا، درخصوص جلسه 
شورای معاونین جمعیت هالل احمر اظهار کرد: 
»در این جلسه با دستور رئیس جمعیت، معاونت 
توسعه منابع انسانی و پشتیبانی مکلف شد با انجام 
کار کارشناسی تا جلسه آینده شورایعالی جمعیت 
موضوع تش��کیل معاونت آموزش��ی، پژوهشی و 
فناوری را جهت تصویب در آن ش��ورا ارایه کند.« 
تشکیل معاونت آموزشی در جمعیت هالل احمر 

می تواند سبب توسعه آموزش های همگانی شود.

دومین محموله امدادی و پزشکی 
صلیب سرخ وارد پایتخت یمن شد

دومین هواپیمای حامل کمک های پزشکی و 
امدادی صلیب سرخ برای درمان مجروحان تهاجم 
هوایی عربستان س��عودی و درگیری های داخلی 
این کشور وارد صنعا، پایتخت یمن شد. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، کمیته بین المللی صلیب سرخ 
اعالم کرده است که این هواپیما حامل تجهیزات 
پزش��کی مورد نیاز برای درمان مجروحان چند 

هفته گذشته در سراسر یمن است.
»م��اری کل��ر فقال��ی«، س��خنگوی کمیته 
بین الملل��ی صلیب س��رخ در یم��ن گفت: »این 
محموله جدید ۳5.6 تن اس��ت ک��ه ۳۲ تن از آن 
کمک های پزش��کی و الباقی ش��امل تجهیزات 
تصفی��ه  آب، ژنراتور برق و چادر اس��ت.« پیش از 
این، کمیته جهانی صلیب س��رخ و سازمان ملل 
متحد روز جمعه برای نخستین بار از زمان تهاجم 
هوایی عربستان سعودی به یمن از 6 فروردین ماه 
1۳9۴، هواپیماهای امدادی خود را که شامل 16 
تن دارو و تجهیزات پزشکی بود به صنعا فرستادند. 
در تاریخ 19 فروردین ماه 1۳9۴ نیز دو قایق حامل 
تجهیزات پزشکی در جنوب شهر بندری عدن در 

یمن پهلو گرفتند.
»جولین هارنیس«، نماینده صندوق کودکان 
س��ازمان ملل متحد )یونیس��ف( در یمن اخیراً 
هشدار داد که یمن در هفته های آینده با افزایش 
س��وءتغذیه روبه رو خواهد ش��د.  هارنیس تأکید 
کرد که مشکالت دسترسی به آب، افزایش بهای 
مایحتاج زندگی، مش��کل رفت و آمد در کشور و 
نبود آب آشامیدنی همگی همراه با کاهش خدمات 
 دولتی منج��ر ب��ه افزایش خش��ونت ها در یمن

 خواهد شد.  
اوایل هفته جاری سازمان ملل متحد خواستار 
یک »توقف بشردوس��تانه« حداق��ل برای چند 
س��اعت در روز در درگیری ه��ای کش��ور یم��ن 
ش��د تا بتوان به وس��یله کمک های بشردوستانه 
مایحتاج مورد نیاز مردم را به آنها رس��اند. صدها 
نفر از م��ردم یمن تا کنون بر اث��ر حمالت هوایی 
عربستان س��عودی به این کشور کش��ته شده و 

هزاران نفر دیگر زخمی شده اند. 
گزارش ها حاکی از آن است که تعداد بسیاری از 

این قربانیان، زنان و کودکان هستند.

امدادگران و نجاتگ��ران به عنوان تنه��ا نیروهای 
خدمتی کش��ور ب��دون دریافت حق��وق در جهت 
کمک رس��انی به حادثه دیدگان در سراس��ر کشور 
حضوی فعال دارند، البته با محدودیت هایی نیز مواجه 

هستند و خط قرمزهایی هم دارند.
به گزارش تس��نیم، یکی از نیروهایی که در کشور 
بدون هیچ دستمزد و بیمه و فقط در قالب طرح های 
داوطلبانه و بشردوس��تانه در ح��وادث به مصدومان 
و دیگ��ر حادثه دی��دگان کمک رس��انی می کنند، 
امدادگران هالل احمر هستند که براساس تعریف و 
آمار دقیق سازمان امداد و نجات، بالغ بر 50 هزار نفر 
می ش��وند، کما این که آمار جوانان و داوطلبان عضو 
دیگر سازمان های هالل احمر به ترتیب بین یک تا دو 

 میلیون نفر عنوان می شود.
بر این اس��اس امدادگران و نجاتگران هالل احمر 
در گروه ه��ای م��رد و زن )گروه های خان��م با عنوان 
توان��ا( آموزش ه��ای الزم را ب��رای پاس��خگویی در 
حوادثی همچون زلزله، س��یل، تصادفات جاده ای، 
 آوار ب��رداری، طوف��ان و بس��یاری دیگ��ر از حوادث

 فرا می گیرند تا بتوانند در س��ریع ترین زمان ممکن 
به یاری حادثه دیدگان بش��تابند، البت��ه در قوانین 
آموزشی هالل احمر پیش شرط هایی برای امدادگرها 
و نجاتگره��ا نیز قید ش��ده که مهم تری��ن آنها عدم 
مداخالت درمانی روی مصدومان اس��ت، به طوری 
که ی��ک امدادگر در وهله نخس��ت باید رهاس��ازی 
حادثه دیدگان در حوادثی چ��ون تصادفات جاده ای 

بین ش��هری و آوارب��رداری در زلزله و حتی آنس��ت 
)فعالیت با س��گ های تجس��س( را  انج��ام دهد و با 
تثبیت فرد مصدوم و در مواقعی با  احیای) CPR( آنها 

را یا به اورژانس تحویل یا به بیمارستان انتقال دهند.
حال در برخی مواقع این سوال مطرح می شود که 
با توجه به این که ورود امدادگران در بعضی از مکان ها 
ازجمله مترو با موانعی مواجه است یا براساس تعریف 
امدادرس��انی آنها که باید در جاده های برون شهری 
صورت پذیرد، آی��ا آنها می توانند در داخل ش��هرها 
امدادرسانی کنند؟ که در این زمینه ناصر چرخساز، 
رییس س��ازمان امداد و نجات هالل احمر می گوید: 
»امدادگ��ران هالل احم��ر بدون هی��چ محدودیتی 
می توانند در وهله نخس��ت و براساس وظایف ذاتی و 
انسانی خود به مصدومان ازجمله تصادفات حتی در 

خیابان های داخل شهرها نیز کمک کنند.«
رییس سازمان امداد و نجات ادامه می دهد: »یکی 
از اهداف��ی که جمعیت هالل احم��ر دنبال می کند، 
آموزش همگانی است؛ بر این اساس باید هر خانواده 
یک امدادگر داشته باشد. بنابراین همان طور که هر 
فردی می تواند به یک حادثه دیده در حوادث کمک 

کند، یک امدادگر هالل احمر نیز می تواند مداخالت 
امدادی الزم را برای نجات مصدومان در هر شرایطی 

داشته باشد.«
در این راستا حسین درخش��ان یکی از نیروهای 
واکنش س��ریع هالل احمر )ایثار( که باالترین درجه 
امدادی ایران به حس��اب می آید، در توضیح بیشتر 
در این زمین��ه می گوید: »امدادگ��ران هالل احمر با 
توجه به آموزش هایی که پس از ماه ها و س��ال ها در 
رده های مختلف فرا می گیرند، می توانند در حوادث 
کمک رسانی کنند، البته با این تفاوت که در شهرها 
تیم ه��ای امدادی هالل احم��ر برای ح��وادث اعزام 
نمی ش��وند ولی در برخی حادثه های بزرگ ازجمله 
س��قوط هواپیمایی که در تهران دچار حادثه ش��د 
با درخواس��ت از هالل احمر، امدادگ��ران »ایثار« در 

صحنه سقوط حاضر شدند.«
درخشان بیان می کند: »یک امدادگر )بیشترین 
فعالی��ت در تصادف��ات ج��اده ای( یا ی��ک نجاتگر 
)بیش��ترین فعالیت در حوادث کوهس��تان و سیل( 
در وهله نخست باید بیش��ترین تمرکز خود را برای 
کمک ب��ه حادثه دی��ده؛ معطوف کمک ه��ای اولیه 

کند، تا درنهایت مصدوم��ان به اورژانس تحویل داده 
شوند.« او ادامه می دهد:  » البته ولی یک زمانی اتفاق 
می افتد که امدادگر در لباس ش��خصی با یک حادثه 
تصادف در داخل شهر مواجه می ش��ود، بنابراین به 
راحتی می تواند براساس آموزش هایی که دیده است 
صحنه حادثه را ایمن و مداخالت کمک های اولیه را تا 

رسیدن تیم های اورژانس انجام دهد.«
مدیر سابق روابط عمومی س��ازمان امداد و نجات 
هالل احم��ر درب��اره برخ��ی از محدودیت ها و خط 
قرمزهای امدادگ��ران نیز عنوان می کن��د: »یکی از 
محدودیت های امدادگران که البته شاید هم به دلیل 
وضع قوانین، محدودیت لحاظ نشود، عدم اجازه ورود 
امدادگران در حوادث مترو است، زیرا سازمان مربوطه 
در مترو عنوان می کند که نیروهای��ی در این زمینه 

برای پاسخگویی به حوادث تربیت کرده است.«
درخش��ان به یکی از خط قرمزها در حوزه امدادی 
که همان لباس قرمز و سفید امدادگران است که در 
برخی مواقع می تواند از جانب افرادی غیراز امدادگران 
مورد سوءاستفاده قرار گیرد، اشاره می کند و می گوید: 
»این لباس همانند لباس نیروه��ای نظامی جایگاه 
ویژه ای برای خود دارد و برای امدادگران و نجاتگران 
در کنار کارت های شناسایی که دارند، به عنوان یک 
مولفه هویتی بسیار مهم جهت ورود به منطقه و محل 
حادثه لحاظ می شود، بنابراین باید برای جلوگیری 
 از برخ��ی سوءاس��تفاده ها از این لب��اس توجه الزم

صورت پذیرد.«

گزارشی از خط قرمزهای امدادی

ورود امدادگران ممنوع!

گزارش


