
مشاور معاون بهداشت در مدیریت کاهش خطر بالیا اعالم کرد

سخنگوی سازمان اورژانس کشور تشریح کرد
جزئیات خرید اتوبوس آمبوالنس های جدید اورژانس اعالم شد

سخنگوی سازمان اورژانس کشور جزئیات خرید اتوبوس 
آمبوالنس های جدید اورژانس را اعالم کرد.

به گزارش سپید به نقل از فارس، مجتبی خالدی سخنگوی 
سازمان اورژانس کشور با اشاره به اینکه سازمان اورژانس 
از چند سال گذشته تالش می کند تا ناوگان متنوعی از 
آمبوالنس را اضافه کند، تا خدمات مناسبی به مردم ارائه 
شود، گفت: »یکی از معضالت در حوادثی با تعداد مصدومان باال کمبود اتوبوس آمبوالنس است 
که این اتوبوس ها می توانند تعداد مصدومان زیادی را سریعا به بیمارستان ها منتقل کنند و چون 
آمبوالنس با مقیاس کوچک تر اولی شاید سریع برسد، ولی آمبوالنس های بعدی برای رسیدگی به 
سایر بیماران طبیعتا دیرتر خواهند رسید.« وی تصریح کرد: »به دلیل تحریم ها نتوانستیم به تعداد الزم 
اتوبوس آمبوالنس تهیه کنیم ولی با همکاری ایران خودرو دیزل شاسی اتوبوس آمبوالنس طراحی 

شد و شرکت های آمبوالنس داخلی نیز برای تجهیز آنها زحمت کشیدند. لذا 20 دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس آماده فعالیت است و دیروز در مراسم افتتاحیه این خودروها تحویل اورژانس شد.«

خالدی ادامه داد: »امیدواریم طبق قولی که داده شده تا فروردین سال  آینده این 20 اتوبوس آمبوالنس 
در اختیار قرار گیرد. همچنین در زمین موتورالنس استفاده های بهینه ای وجود دارد، چون زمان رسیدن 
به بالین بیمار را کوتاه تر می کند و می توان خدمات اورژانسی به بیماران بدحال را سریع تر ارائه کرد. 
لذا تصمیم بر این است هزار دستگاه دیگر موتورالنس در اختیار اورژانس های کشور قرار داده شود.«

خالدی اظهار داشت: »کشور ما پهناور است و نقاط آب و هوایی مختلف دارد، به طوری که با یک 
پرواز یک ساعته می توان از دمای 50 درجه به نقطه ای سرد رسید، لذا شرایط اقلیمی ایجاب می کند 
که در ناوگان آمبوالنس خودروها را برای هر نقطه ای که موردنیاز است تفکیک کنیم.« وی افزود: 
»تالش ما این است که اگر مصدومی تماس می گیرد، سریعا بتوانیم به آنها خدمات برسانیم و اکنون 
نیز اورژانس هوایی در وضعیت خوبی قرار دارد.« خالدی گفت: »64 اتوبوس آمبوالنس پیش از سال 
94 تهیه شد و در اختیار قرار گرفتند و برخی از مراکز کالنشهرها مانند تهران اولویت بیشتری برای 
استفاده از این آمبوالنس ها دارند.« خالدی در پایان تصریح کرد: »ما نقشه خطری تهیه کردیم تا در 

جاهایی که نیاز به اعزام نیروی بیشتری وجود دارد، اقدامات اورژانسی سریعا و به خوبی انجام شود.«

اورژانس

مشاور معاون بهداشت در مدیریت کاهش 
خطر بالیا »فقط با هم« را به عنوان شعار 
روز جهانی کاهش خطر بالیا اعالم کرد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، محمد 
اسماعیل مطلق با اعالم این خبر گفت: »روز 
13 اکتبر مصادف با 21 مهر به عنوان روز بین 
المللی کاهش خطر بالیا شناخته می شود. 
هر ساله شعاری متناسب با اهداف سند 
سندای که سند راهبردی کاهش خطر بالیا 
در سال های 2030-2015 است، پیشنهاد 
می شود. برای شعار امسال »فقط با هم« 
)OnlyTogether( در نظر گرفته شده 

است که نشان از لزوم همکاری تنگاتنگ همه افراد، 
جوامع محلی، منطقه ای و بین المللی برای کاهش 
خطر بالیا و حرکت به سوی تاب آوری است.« 
وی افزود: »مدیریت خطر بالیا فرآیندی منظم است 
که با هدف به حداقل رساندن پیامدهای اقتصادی، 
اجتماعی، روانی و سالمتی از طریق پیشگیری از 
مخاطرات و کاهش آسیب، ارتقای آمادگی، پاسخ 
به موقع و بازیابی با رویکرد توسعه پایدار انجام 
می شود. این مهم جز با مشارکت همه آحاد جامعه 

امکان پذیر نخواهد بود.« 
مشاور معاون بهداشت در مدیریت کاهش خطر 
بالیا خاطرنشان کرد: »تجربه پاندمی کووید 19 به 
ما آموخت که اگر بخواهیم برای مدیریت مخاطرات 
موفق عمل کنیم باید و باید دست در دست هم 
برای آن قدم برداریم. اگر چه برنامه های مستقل و 
جزیره ای هم در این خصوص کارآیی دارند ولی 
بدون شک سرعت و اثربخشی کافی را در کاهش 
خطر بالیا نخواهند داشت و حرکت به سمت جامعه 

تاب آور رابا چالش مواجه خواهند کرد.«
مطلق گفت: »جمهوری اسالمی ایران واقع در منطقه 
خاورمیانه و در غرب با ترکیه و عراق و در شرق 
با افغانستان و پاکستان و در شمال با ارمنستان، 
آذربایجان، ترکمنستان و دریای خزر و در جنوب 
با خلیج فارس و دریای عمان هم مرز است. کشور 
ایران دارای مساحتی برابر با یک میلیون و 648 هزار 
کیلومتر مربع است که 60 درصد آن را کوه ها و 
بقیه را بیابان و زمین های خشک تشکیل می دهد.«

 وی افزود: »مرکز کشور ایران فالت بزرگی است که 
بین دو رشته کوه البرز در شمال و زاگرس در غرب 
قرار می گیرد. آب و هوای ایران عمدتاً خشک و نیمه 
خشک است. خصوصیات جغرافیایی، توپوگرافیک 
و اقلیمی و شرایط ژئوپولتیک جمهوری اسالمی، 
ایران را در معرض انواع بالیای ناشی از مخاطرات 

طبیعی و انسان ساخت قرار داده است.«
ادامه داد: »از میان مخاطرات طبیعی زلزله،  وی 
سیل، خشکسالی، رانش زمین و طوفان ها در صدر 
مخاطراتی هستند که ایران با آن ها دست به گریبان 
است. علی رغم این که وقوع خشکسالی در کشور 
ما معموال منجر به مرگ نمی شود، تنها در دهه اخیر 
بیش از 37 میلیون ایرانی تحت تاثیر پیامدهای آن 
قرار گرفته اند.« مطلق بیان داشت: »از منظر مخاطرات 
انسان ساخت، تجربه های سقوط هواپیما، از مسیر 
خارج شدن قطار، حوادث صنعتی، انفجار یا آتش 
سوزی اماکن عمومی و حوادث ترافیکی از مواردی 

است که نیازمند توجه جدی هستند.«
وی ادامه داد: »راهپیمایی عظیم اربعین حسینی )ع( 
و یا تجمعات مذهبی دیگر نیز از مواردی است که 
هر ساله در ایران انجام می شود و الزمه آن هماهنگی 

گسترده درون بخشی و برون بخشی است.«
مطلق اظهار داشت: »همه این موارد در واقع نشان 
دهنده اهمیت مدیریت خطر بالیا در ایران می باشد. 
یکی از اقدامات اصلی در تهیه و تدوین هر نظام و 
ساختاری توجه به قوانین، مقررات و سیاست های 
از پیش تعیین شده ای است که بیانگر چارچوب و 

مختصات مشخصی از بایدها و نبایدهایی 
است که رعایت آن ها در تنظیم ساختار 
جدید الزم و ضروری است.« وی گفت: 
»توجه به این سیاست ها و قوانین کلی 
جهت پرهیز از هرگونه ایجاد مغایرت 
و دوباره کاری و همچنین برای حرکت 
اهداف  به سمت  مداوم  و  به جلو  رو 

ضروری است.« 
مشاور معاون بهداشت افزود: »در ایران 
نیز قوانین باالدستی متعددی در حوزه 
مدیریت خطر بالیا وجود دارند که یکی 
از مهمترین آنها "»سیاست های کلی نظام 
برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح 
طبیعی و حوادث غیرمترقبه« ابالغی مقام معظم 
رهبری است که در سال 1384 ابالغ شده است.« 
وی ادامه داد: »این سیاست ها علیرغم جامعیت در 
بسیاری از موارد عملیاتی نشده که نشان از عدم 
هماهنگی کافی بین سازمان ها و ذی نفعان است. به 
همین دلیل نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان کشور پیشرو در منطقه که برنامه های مدیریت 
خطر بالیا را در نظام شبکه بهداشتی درمانی خود 
ادغام نموده است، 5 برنامه اصلی و چندین برنامه 
فرعی به منظور صیانت از سالمت آحاد جامعه در 

دستور کار خود قرار داده است.« 
وی خاطر نشان کرد: »بر این اساس نظام سالمت 
جمهوری اسالمی ایران بر بستر نظام شبکه چهار 
گروه هدف ذیل را در بر می گیرد، جمعیت عمومی، 
ارایه دهندگان خدمت، تسهیالت و منابع، برنامه ها.«
 وی اضافه کرد: »در این برنامه ها سعی بر آن است تا 
جهت تحقق هدف »کاهش خطر ناشی از مخاطرات 
طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه و تسهیالت 
و منابع نظام سالمت« با »رویکرد پیش فعال به کاهش 
خطر بالیا و مشارکت بین بخشی در برگیرنده تمام 
مخاطرات و تمام جنبه های سالمت: این مهم در 

نظام شبکه نهادینه شود.«
مطلق اظهار داشت: »امیدوارم این مهم در سایه 
مشارکت همگانی و دست در دست همه جوامع 
انسانی در کل دنیا و حمایت های مدیران ارشد 

کشور محقق شود.«

»فقط با هم« شعار روز جهانی کاهش خطر بالیا
کمیسیون

نایب رئیس کمیسیون بهداشت:
حداقل ۸۰ درصد جامعه برای 
بازگشایی ها  باید واکسینه شوند

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس با انتقاد از اظهارات مطرح شده 
در زمینه واکسیناسیون تاکید کرد: »برای 
بازگشابی مدارس و کسب و کارها حداقل 

80 درصد جامعه باید واکسن بزنند.«
به گزارش سپید، سیدجلیل میرمحمدی 
در تذکری شفاهی در  جلسه علنی امروز 
مجلس گفت: »امروز از تربیون مجلس 
واکسیناسیون  در خصوص  بار  چندین 
اجباری اعتراض شد، و یکی از همکاران 

به درستی در این زمینه پاسخ داد.«

وی در ادامه با بیان اینکه به چند استفتاء 
می کنم،  اشاره  زمینه  این  در  مراجع  از 
گفت: »برای بازگشایی مدارس و بازگشت 
کسب و کارها حداقل 80 درصد مردم 
آقا  حضرت  شوند،  واکسیناسیون  باید 
در این زمینه تاکید داشتند اگر عقالی 
حکومت اسالمی مقرراتی را در زمینه 
کنترل بیماری اعالم کنند همه باید عمل 
کنند در بحث واکسن نیز همین است.«
گفت:  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نائب 
»آقای سبحانی نیز تاکید داشتند زمانی که 
حیات ما بستگی به واکسن دارد واکسن 
واجب شرعی می شود. آقای جوادی آملی 
نیز بز لزوم تبعیت از نظر تخصصی وزارت 
بهداشت در این زمینه تاکید داشتند پس بر 
همه ما واجب است در بحث واکسیاسیون 

تابع نظرات کارشناسی باشیم.«
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