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 علی ابراهیمی
رئیس  بهداشت،  وزیر  با حضور  مراسمی  در 
سازمان اورژانس کشور و روسای دانشگاه های 
فوریت های  مرکز  پروژه   11۵ پزشکی،   علوم 
پایگاه  نخستین  ازجمله  استان   7 در  پزشکی 
اورژانس ریلی کشور در زنجان افتتاح و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار سپید، در ابتدای این مراسم 
که به صورت ویدئوکنفرانس و از طریق ارتباط 
بهداشت  وزارت  مرکزی  ستاد  در  استان ها  با 
برگزار شد، پیرحسین کولیوند، رئیس سازمان 
اورژانس کشور به ارائه گزارشی از عملکرد این 

سازمان پرداخت.
وی در آغاز با تبریک اعیاد قربان و غدیرخم 
و تسلیت جان باختن شهروندان لبانی در حادثه 
روز گذشته، اظهار داشت: »با کمک شخص وزیر 
بهداشت و نمایندگان مجلس سازمان اورژانس 
کشور شکل گرفت که این اقدام موجب چابکی 
خدمات سازمان شد به نحوی که زمان رسیدن بر 
بالین بیمار حتی در جاده های روستایی کاهش 

چشمگیری پیدا کرد.«
کولیوند افزود: »چند سال پیش در شهری مانند 
تهران زمان رسیدن بر بالین بیمار به طور متوسط 
3۸ دقیقه بود که امروز این مدت زمان به 1۴ 
دقیقه رسیده و حتی و در موتور آمبوالنس ها این 

میزان به زیر 1۰ دقیقه رسیده است.«
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به مدت 
زمان رسیدن اورژانس در حوادث ترافیکی و 
جاده ای، اضافه کرد: »خوشبختانه در حوادث 
ترافیکی شاهد کاهش آمار مرگ ومیر هستیم و 
این در سایه کاهش زمان رسیدن ما به صحنه 
که  حالی  در  است.  آمده  دست  به  تصادفات 
سازمان جهانی بهداشت دو سال قبل ما را جزو 
کشورهای رده هشتم قرار داده بود، اما امروز در 
رده الف قرار داریم و با کشورهایی مانند آلمان 

و ... مقایسه می شویم.«
وی با اشاره به توسعه اورژانس هوایی کشور نیز 
تصریح کرد: »امروز از 7 فروند بالگرد اورژانس 
هوایی به ۴۵ فروند رسیده ایم که در سایه این 
افزایش 6۵ درصد مصدومین را مستقیما به اتاق 
انتقال می دهیم؛ در حالی که در گذشته  عمل 
دچار  یا  و  می کردند  فوت  یا  درصد   6۵ این 

عارضه می شدند.«
افزایش  برای  سازمان   این  برنامه  به  کولیوند 
تعداد موتورالنس های هم اشاره کرد و گفت: 
»در حال حاضر 33۰ دستگاه موتور آمبوالنس 
در حال خدمت رسانی در ناوگان اورژانس کشور 
هستند و با برنامه ریزی انجام شده قرارداد خرید 
هزار دستگاه دیگر نیز بسته شده تا به ناوگان 

اورژانس کالنشهرها افزوده شود.«

۱۹۰۰ مبتال و ۴ شهید از ابتدای بحران کرونا
بحران  در  اورژانس  به خدمات  ادامه  در  وی 
کرونا اشاره کرد و افزود: »خوشبختانه از ابتدای 
ایرانی  دانشجویان  پذیرش  با  توانستیم  بحران 
که از ووهان چین به کشور منتقل شده بودند 
به شکل ۲۴ ساعته کار کنیم. به یاد دارید که 
حتی در روزهای نخست همکاران ما برای این 
دانشجویان هتلداری  هم کردند. در بحران حتی 
شیفت کاری همکاران ما تغییر کرد و به شکل 
۲۴ ساعت کار و 1۲ ساعت استراحت تبدیل 
شد. همچنین در این بحران تاکنون 19۰۰ مبتال 
به کرونا و ۴ شهید سالمت داشتیم؛ اما به رغم 
خارج شدن موقت مبتالیان از چرخه خدمت 

باز هم از خدمت رسانی عقب نماندیم.«
کولیوند به خدمات اورژانس در دو کد ۲۴7 
و 7۲۴ در حوزه سکته های قلبی و مغزی، هم 
اشاره کرد و افزود: »برای مدیریت سکته های 
قلبی در این قسمت از دستگاه نوار قلب تولید 
داخل استفاده کردیم و اگر کسی دچار سکته 
قلبی حاد می شد به محض گرفتن نوار قلب و 
تشخیص پزشک، مستقیم به بخش مخصوص 
ارجاع داده شد. با این اقدام تاکنون 9۵ هزار نفر 
در کمتر از 6۰ دقیقه به مراکز احیا رسیده اند. در 
مورد بیماران سکته مغزی نیز 19 هزار نفر در 
زمان طالیی سه ساعت اولیه به مراکز مربوطه 

انتقال داده شدند بدون اینکه زمانی در پذیرش 
اورژانس از دست برود. همچنین تاکنون ۸ هزار 
و ۵۰۰ نفر با تزریق RTPA از عوارض سکته 

مغزی نجات یافته اند.«
رئیس سازمان اورژانس کشور با تاکید بر اینکه 
در حوادث مختلف، اورژانس اولین دستگاهی 
است که حضور می یابد، اظهار داشت: »در حوزه 
کرونا هم همین اتفاق افتاد. اکنون حتی انتقال 
بین بیمارستانی را هم ما انجام می دهیم و تیم 
عملیات ویژه که برای عملیات های رادیواکتیو و 
... تعبیه شده است، اکنون به خوبی کار می کنند 
و رشد قابل قبولی داشته اند. عالوه بر این در این 
مانیتورینگ   ،MCMC زمینه تقویت سامانه  

آمبوالنس ها و... نیز انجام شده است.«

اختصاص 3۰ درصد ظرفیت پذیرش 
دانشجویان فوریت های پزشکی به بانوان 
کولیوند با اشاره به پذیرش تکنسین اورژانس خانم 
در این سازمان گفت: »با هماهنگی های صورت گرفته 
قرار است به زودی دانشکده فوریت های پزشکی 
راه اندازی شود. همچنین از ابتدای سال تحصیلی 
6۰ دانشجوی خانم برای اورژانس پذیرش شده اند 
و قرار است از این ببعد 3۰ درصد ظرفیت پذیرش 

به بانوان اختصاص داده شود.«
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