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من الجنود المجهولين الذين يؤدون واجباتهم بتفان في مختلف األوقات والظروف

رجال الطوارئ الطبية لـ »األنباء«: عملنا اإلنساني مستمر ومتواصل
 في جميع األيام والمناسبات إلنقاذ المصابين والتخفيف من آالمهم 

 هاني الظفيري 
ي����ؤدون واجبهم  جنود مجهولون 
ويقومون بعملهم في مختلف الظروف 
وبجميع األوقات وفي تخصصات مختلفة 
سواء في »الداخلية« أو »اإلطفاء« أو في 
محطات التوليد والكهرباء واالتصاالت 
وغيره����ا، وتقدي����را لدوره����م اجتهت 
»األنباء« الى عاملي اإلسعاف في مركز 
الصقر مبنطق����ة العديلية حيث التقت 
العاملني على اإلس����عاف للتعرف على 
كيفية وطبيعة عملهم في فترة األعياد 
التي يتعاملون  واملناسبات والطريقة 
بها مع املصابني وما هي املش����اكل التي 
تواجههم خ����ال التعامل مع احلاالت، 
فكان هذا االستطاع الذي كان في أول 
أيام العيد م����ع رجال الطوارئ الطبية 
والذي تناولنا فيه العديد من النقاط التي 
حتدث بها كل مسعف عما شاهده خال 
رحلته في اإلسعاف وإنقاذ املصابني في 

احلوادث املختلفة واملتنوعة.
في البداية حتدث فني الطوارئ الطبية 
رج����ا اخلطيب الذي قال انه مت تعيينه 
فني إسعاف في عام 78 حيث اجتاز دورة 
تدريبية ميدانية على كيفية التعامل مع 
احلاالت وجميع انواع اإلصابات التي قد 
يتعرض لها اإلنسان بحيث يتم اجراء 
اإلس����عافات األولية في مكان احلادث 
وكذلك عملية إيصاله الى املستش����فى، 
وأردف اخلطيب ان الدوام بالنسبة لنا 
هو دوام وفق نظام »الشفتات« وال شأن 
له باملناسبات ويعتمد على جدول يسير 

عليه العاملون ونحن اعتدنا عليه.
وأك���د اخلطي���ب: ان هناك حاالت 
عديدة تعاملت معها خال ال� 25 عاما 
التي عملت بها كمسعف، منها تقطع 

أشاء عامل آسيوي في بنشر انفجر به 
كمبروسر فكان منظر اجلثة مريبا جدا 
خصوصا ان هذه احلادثة وقعت في 
بداية تعييني، كما انني شاهدت حالة 
ايضا وه���ي باص مواصات صعدت 
عجاته على رأس احد األش���خاص 
فكان املنظر خطي���را جدا وال يدخل 
اإلسعاف إال أصحاب القلوب القوية، 
فاملمارس���ة والتعامل م���ع احلاالت 
يجعلك تتغلب على الرهبة واخلوف 
ما وأوضح اخلطيب: اننا نعاني من 
مشكلة واحدة هي عدم وعي اجلمهور 
وذلك بالتجمهر حول احلاالت وجتاهل 
دور اإلس���عاف وعدم إعطائنا املجال 
إلنقاذ أرواح البش���ر، بل ان أغلبهم 
يقومون مباحقتن���ا لكي يتجاوزوا 
اإلش���ارة الضوئية، واشار اخلطيب 
الى ان العمل في املناسبات رائع جدا 
واكبر ما نواجه���ه هو احلوادث بني 

املركبات والدراجات النارية.

حاالت متعددة

أما فني الطوارئ أحمد عبدالغني 
فق���ال: دخل���ت ه���ذه املهن���ة بداية 
كممرض واجتهت من التمريض الى 
اإلسعاف، حيث وجدت ان اإلسعاف 
في الكوي���ت متطور من خال تهيئة 
جميع مستلزمات العمل النقاذ الناس 

والتعامل مع احلاالت.
وأردف عبدالغني: اننا فعا نواجه 
مش���كلة وهي اننا حينما نخرج الى 

ح���ادث جند ان اجلمه���ور اقدم على 
إس���عاف املصابني دون مباالة مبا قد 
يحصل للمريض من وراء هذه املساعدة 
التي قد تكون عكسية على املصاب فمن 
هذا املنطلق نطالب الوسائل اإلعامية 
بتوعية اجلمهور خصوصا ان الدول 
االوروبية تقوم بتعليم الناس كيفية 
التعامل مع احلوادث واحلاالت املصابة 

بتقدمي اإلسعافات األولية.
وأردف عبدالغني ان هناك العديد 
من احلوادث املروعة التي شاهدناها 
ولكن كانت اخطر حادثة شاهدتها هي 
وفاة خالد البريكان رجل األعمال، حيث 

اليه كمسعفني ودخلت عليه  اجتهنا 
فاتضح انه ميت وتركته انا وزميلي 
لرجال الطب الشرعي لوجود شبهة 

جنائية.
وأكد فني الطوارئ احمد عبدالغني 
ان املس���عف يجب ان يتحلى بحسن 
التصرف ألن املسعف يجب ان يكون 
حريصا وذا سرعة بديهة لكي ال يقع في 
األخطاء ففي مهنتنا يجب التركيز ألن 

األخطاء، ال سمح اهلل، تكون قاتلة.
واشار عبدالغني الى ان العمل في 
فترات املناسبات ال يختلف كثيرا عن 
العمل في األيام العادية خصوصا اننا 

اعتدنا على ذلك.

بدل عدوى

أما الشاب محمد أحمد فقال إنني 
عملت كمسعف منذ 5 أعوام استطعت 
ان أتأقلم بسرعة فائقة ملا وجدته من 
تعاون مع زمائي الذين مدوا يد العون 
لي واعطوني الثقة في كيفية التعامل 

مع املصابني.
وأردف احمد اننا كمسعفني نتعامل 
مع بش���ر وهذه وظيف���ة راقية جدا، 
خصوصا في العم���ل على بقاء هذه 
الروح ولكن هناك حاالت تكون صعبة 

كتوقف القل���ب ودائما نحرص على 
ارجاع النبض اليه.

واضاف احمد اننا كمسعفني ال مانع 
لدينا من العمل في املناسبات وغيرها 
ولكن نطلب توفي���ر بدل عدوى من 
وباء انفلونزا اخلنازير وصرفه لطاقم 

التمريض.

مساعدة المسعفين

الظفيري  وكذلك حتدث مش���عل 
قائا نحن نعمل عل���ى انقاذ الناس 
وهذا فيه اجر عند اخلالق، خصوصا 
وان املسعفني يحاولون بذل اقصى ما 
لديهم في س���بيل عاج احلالة فهناك 
حاالت ترفض ان نقوم بانقاذها وهذا 
ما يحزننا ونستاء نحن من االشخاص 
الذين يطلبون االسعاف خلادمة مريضة 
بزكام ويطلبون نقلها باالس���عاف ف� 
»االسعاف« التي مت طلبها الى اخلادمة 
قد يك���ون هناك ح���ادث اكثر خطرا 
وسيارات االسعاف خارج املراكز فهو 
أبدى حيث ان اي شخص يستطيع نقل 
املريض العادي الى اي مركز صحي اال 
اذا كانت حالة املريض خطرة وتستدعي 
نقل املصابني بحذر او اذا كانت احلالة 

بحاجة الى اسعافات اولية.
واردف الظفيري بأن هناك حالة جد 
خطرة شاهدتها وحاولنا ان ننقذها لكن 
االصابات التي حلقت باملواطن كانت في 
جميع انحاء جسده من كسور فتوقف 
قلب����ه وهذه احلادثة التي لن انس����اها 

خصوصا ان الش����اب كان وضعه جد 
صعب.

عدم التجمهر

وقال محمد عبداهلل الباذر انني بدأت 
في هذا العمل منذ عام النني احب ان انقذ 
االشخاص وساعدني ودفعني الى هذا 
العمل افراد اسرتي رغم انني كنت في 
بداية األمر اجد صعوبة وخوفا لكن اآلن 
اصبحت ال اخشى شيئا النني في النهاية 

اعمل على انقاذ ارواح البشر.
واشار الباذر الى انني اريد فقط ان 
اوجه رسالة الى االشخاص الذين دائما ما 
يعرقلون عملنا كمسعفني اننا في االعياد 
وغيرها نترك اهالينا واسرنا في سبيل 
العمل على انقاذ من يحتاجنا فلو تخيل 
هذا الشخص الذي يعرقلنا انه هو من 
كان في الواقع����ة لتمنى انه ذهب دون 
ان يتوقف لينظر الى املصاب او غيره 
لذلك نرجو عدم التجمهر في احلوادث 

الن هذا هو املعاناة في حد ذاتها.

دور بناء

وقال سلطان الهزاع ان ميولي هي 
العمل كمسعف ووجدت ان هذا العمل 
جد رائع فتدربنا في ثاثة اعوام وقمنا 
باجتي����از مرحلة اخلط����ر وهي الربكة 

واخلوف من شكل املصاب.
واردف الهزاع بأننا نعمل وفق جدول 
في املناسبات وغيرها ولكن نريد فقط ان 
يعرف دورنا وال يهمش فنشكر وسائل 
االعام بش����كل عام املطبوعات بشكل 
خاص على االهتمام الذي يبادرون به 
من اجلنا حيث يسلطون الضوء على 

دورنا كمسعفني.

الخطيـب: أمضيـت 25 عامـًا وال يعمل بــ »اإلسـعاف« إال أصحاب القلـوب القوية
عبدالرحمن الشربيني أحمد حلمي محمد الغريبي مشعل الظفيري محمد الباذر سلطان الهزاع رجا اخلطيب

)سعود سالم(رجا اخلطيب متحدثا الى الزميل هاني الظفيري
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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

العالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

العالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سالم لل�ستاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه


