
شماره 121717 16 مرداد 1399

 ادامه از صفحه 11
وی با اشاره به خدمات اورژانس در ایام نوروز، 
اربعین، چهارشنبه سوری و... اظهار کرد: »در 
داشتیم.  زیادی  رضایت مندی  قسمت ها  این 
عالوه بر این امروز از ۲۴۰۰ دستگاه آمبوالنس 
و  رسیده ایم  دستگاه   ۵۵۰۰ به   9۲ سال  در 
حتی قصد خرید تعداد بیشتری آمبوالنس تا 

آخر سال را هم داریم.«
کولیوند با اشاره به افزایش توان مهارتی پرسنل 
اورژانس نیز گفت: »با اینکه تکنسین های ما 
نیست،  همراهشان  پزشک  و  نیستند  پزشک 
بالینی  اقدامات  مناسب  راهنمایی های  با  اما 
توسعه  در  همچنین  می دهند.  انجام  مناسبی 
پایگاه های اورژانس از 19۰۰ پایگاه به 33۰۰ 
پایگاه رسیده ایم. البته علی رغم اینکه در بحران 
افزایش  درصد   6۰ ماموریت هایمان  کرونا 
پیدا کرده است.« ارتقا  اما کیفیت کار  یافته، 

راه اندازی اولین آمبوالنس ریلی کشور
ادامه  در  کشور  اورژانس  سازمان  رئیس 
کرد  اشاره  مراسم  این  افتتاح  مهم ترین  به 
و گفت: »امروز قرار است اولین آمبوالنس ریلی 
کشور راه اندازی شود. همچنین با هماهنگی 
خیرین قصد ساخت 1۰۰ پایگاه اورژانس در 
مناطق محروم را داریم. عالوه  بر این تکمیل 
و  مخاطره    ۵3 شناسایی   ،11۵ سامانه های 
برای  مقابله  و  پیشگیری  سناریوهای  نوشتن 
ازجمله  هستند  اولویت  در  که  مخاطره   13
رویدادهایی است که امروز افتتاح می شود.«
کولیوند همچنین آمادگی اورژانس برای کمک 
حادثه  در  لبنانی  آسیب دیده  شهروندان  به 
بیروت را اعالم کرد و گفت: »آمادگی کامل 
اورژانس  ویژه  عملیات  نیروهای  که  داریم 

لبنان اعزام کنیم.« را برای کمک به مردم 
وی ادامه داد: »تمام تالش ما این بوده که هر 
سال یک قسمت از دستورات مقام معظم رهبری 
و اهداف دولت و وزارت بهداشت را انجام 

دهیم و همواره سعی کردیم یک قدم جلوتر 
باشیم. در حال حاضر کمترین شکایت ها در 
سامانه 19۰ مربوط به اورژانس است و حتی 
این موارد شکایت نیز به سادگی حل می شود.«
رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: »شرایط 
ارائه خدمات در اورژانس بسیار بهبود یافته 
و ما توانستیم بر اساس سامانه ها بیماران را 
به خوبی میان مراکز توزیع کنیم. هدایتی که 
از  و  است  استاندارد  کامال  می گیرد  صورت 

منابع جلوگیری شده است.« پرت 
وی در ادامه اضافه کرد: »بسیاری از پایگاه های 
مختلف  فصول  در  که  بود  کانکس  در  ما 
این  قالب  اکنون  می شدند  اذیت  ما  عزیزان 
کانکس ها به ساختمان تبدیل شده است. در 
اورژانس هوایی در کاهش مرگ و میر مادران 
در  اکنون  داشتیم.  چشمگیری  نقش  باردار 
صدد خرید تعدادی بیمارستان سیار هستیم. 
به  نیاز  و...  ایالم  اهواز،  مثل  شهرهایی  در 

بیمارستان سیار است.« اورژانس و 
اورژانس  پرسنل  کمبود  به  اشاره  با  کولیوند 
علی رغم  عزیزان  »این  گفت:  کشور  در 
دریافتی های کمی که دارند اما از جان و دل 
مایه می گذارند و زحمات سنگینی می کشند 
که انتظار حمایت ویژه تر از آنها داریم.« رئیس 
»همکاری  گفت:  کشور  اورژانس  سازمان 
دانشگاه های علوم پزشکی با اورژانس بسیار 
خوب و چشمگیر است و نمایندگان مجلس 
این  نیز  دستگاه ها  سایر  و  اسالمی  شورای 

همکاری را با اورژانس دارند.«
از  ریلی  »اورژانس  کرد:  اظهار  کولیوند 
در  را  اورژانس  این  و  بود  ما  دغدغه های 
کشور نداشتیم، در حوادث ریلی ما از اورژانس 
چون  شب  در  و  می کردیم  استفاده  هوایی 
با  امدادرسانی  نداشتیم  شب  در  دید  بالگرد 
چالش روبه رو بود.« کولیوند گفت: »در این 
بین آموزش خدمات فوریت های پزشکی را به 
پرسنل در ناوگان حمل ونقل ریلی در دستور 

خدمات  راه آهن  در  همکاران  تا  داریم  کار 
دهند.« ارائه  پزشکی  فوریت های 

کرد:  اظهار  ادامه  در  کشور  اورژانس  رییس 
»سامانه هایی که سرعت و وقت ما را بیشتر 
 MCMC و بهتر می کند مانند 11۵ یا سامانه
برای اعزام بیمار مطابق تخت های بیمارستانی 
در  ویژه  عملیات  هدایت  و  کنترل  مرکز  و 
اورژانس کشور به بهره برداری رسید و تمام 
هدایت  مرکز  این  در  ویژه  ماموریت های 
رصد،  پایش،  را  داده ها  مرکز  این  می شود، 
حوادث  در  تا  می کند  برنامه ریزی  و  تحلیل 

کنیم.« احسن خدمت رسانی  نحو  به 

راه اندازی ۱۵ آمبوالنس ریلی در 
آینده نزدیک

سه  در  »ما  گفت:  اورژانس  سازمان  رییس 
کردیم،  راه اندازی  را  ریلی  اورژانس  فاز 
ریلی  اورژانس  راه اندازی  نخست  فاز  در 
خورد  کلید  زنجان  استان  خرم دره  شهر  در 
راه اندازی خواهد شد  شیراز  در  دوم  فاز  و 
ناوگان  به  به زودی  ریلی  آمبوالنس   1۵ و 
واگن  همچنین3۰  می شود.  اضافه  اورژانس 
شد  مقرر  و  داشت  خواهیم  ریلی  آمبوالنس 
تا ۲ بیمارستان ریلی هم راه اندازی شود تا 
شد  ریلی  بیمارستان  اعزام  به  نیاز  زمان  هر 

کنیم.« استفاده  بیمارستان ها  این  از 
نیز  مترو  در  ریلی  اورژانس  درباره  کولیوند 
اورژانس  بین  خوبی  »هماهنگی  کرد:  اظهار 
کشور و سازمان پدافند غیرعامل و مترو صورت 
گرفت تا بتوانیم از شبکه ریلی زیرزمینی برای 
)ره(،  امام  حضرت  بیمارستان  تروما  مراکز 
شریعتی، سینا و میالد و... کمک بگیریم زیرا 
مترو  ایستگاه های  بیمارستان ها،  این  نزدیک 
داریم که می توان با حفر تونل ۵۰ تا 1۵۰ متر 
دسترسی ایجاد کرد. ازاین رو به زودی اتفاق 
آمادگی  زیرا  گرفت  خواهد  صورت  خوبی 
است،  درصدی   1۰۰ پزشکان  و  اورژانس 

درباره  باید  مترو  بیشتر،  جزئیات  درباره  اما 
تونل ها  که  چرا  کند  اطالع رسانی  راه اندازی 

ایجاد شود.« باید 

اورژانس خط مقدم ارائه خدمت است
در ادامه مراسم وزیر بهداشت با یادی از شهدای 
دفاع مقدس به روح بزرگ شهدای اورژانس 
در دفاع مقدس درود فرستاد. سعید نمکی با 
تاکید بر اینکه اورژانس یکی از خط مقدم  ترین 
عرصه های ارائه خدمت است، گفت: »وقتی 
از خدا و  بعد  کسی دچار گرفتاری می شود 
ائمه اولین جایی که به یادش می رسد شماره 
11۵ است. این موضوع قدر و منزلت شما را 
نشان می دهد. اورژانس کشور به ویژه بعد از 
تحوالت خوبی  به سازمان شد،  تبدیل  آنکه 

را به خود دید.«
وی افزود: »اورژانس کشور یکی از مهم ترین 
و مطمئن ترین تکیه گاه های ما بوده و خواهد 
بود. وقتی ما می خواستیم ۵7 دانشجوی ایرانی 
را از ووهان چین به کشور منتقل کنیم اولین 
کرونا  آتش  دل  در  خدمت  برای  که  کسی 
همکارانشان  و  کولیوند  دکتر  یافت  حضور 
در  بیماری  مورد  اولین  اعالم  از  بعد  بودند. 
قم ایشان حضور پیدا کردند. من برای همه 
این  از  یکی  و  خوردم  غصه  مبتال  همکاران 
عزیزان دکتر کولیوند بودند. اورژانس کشور در 
این بحران، ۴ شهید تقدیم نظام سالمت کرد.«
اورژانس  خدمات  اینکه  بر  تاکید  با  نمکی 
به  رسیدگی  خط  اولین  و  است  گسترده 
»خدمت  کرد:  تصریح  است،  دردمندان 
مغزی  و  قلبی  بیماران سکته  برای  اورژانس 
و  کند  پیدا  نجات  بسیاری  جان  شد  باعث 
اورژانس هوایی خدمات ارزنده ای ارائه کرد. 
به یاد دارم سال گذشته یک فروند اورژانس 
هوایی که برای ارائه خدمات به مادری باردار 
می رفت دچار حادثه شد و در این حادثه ۵ 
نفر از عزیزان ما شهید شدند که بر روح ۵ 
شهید اورژانس هوایی درود می فرستم. حتی 
با وجود شهادت این عزیزان اما خدمت رسانی 

به آن مادر باردار فراموش نشد.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »امروز مفتخریم 11۵ 
پروژه اورژانس را در 7 استان کشور افتتاح 
کنیم و امیدواریم این پروژه ها در اختیار مردم 
افزود: »ما اورژانس هوایی  قرار گیرد.« وی 
داشتیم و پارسال نیز 3 اورژانس دریایی برای 
کردیم.  افتتاح  فارس  خلیج  نیلگون  سواحل 
امروز نیز اولین اورژانس ریلی افتتاح می شود 
و  برداشتیم  را  ریلی  اورژانس  گام  اولین  و 
امیدواریم این اورژانس با شبکه ریلی گسترده 
یافت،  گسترش  امید  و  تدبیر  دولت  در  که 
توسعه پیدا کند.« وزیر بهداشت تصریح کرد: 
اورژانس  در  را  خانم هایی  بار  اولین  »برای 
دغدغه  این  همیشه  و  می کنیم  تربیت  کشور 
را داشتیم که وقتی خانمی در شرایط خاص 
تکنسین  شود،  پزشکی  فوریت های  نیازمند 
آقایان تکنسین  اعزام شود. هرچند که  خانم 

پاکیزگان هستند.« از  اورژانس کشور 
وی با اشاره به توسعه اتوبوس آمبوالنس ها، 
بیان کرد: »با توسعه اتوبوس آمبوالنس ها 3.۵ 
میلیون زائر اربعین را توانستیم جابه جا کنیم. 
تعداد موتور آمبوالنس ها در شهرهای شلوغ و 

پر ترافیک نیز ۲ برابر خواهد شد.«


