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تشریح  به  کشور،  اورژانس  سازمان  رئیس 
اورژانس  ناوگان  چالش های  و  مشکالت 

پرداخت.
به گزارش سپید، جعفر میعادفر گفت: »هر 
سال تعداد مأموریت های اورژانس حدود 10 
تا 1۵ درصد افزایش پیدا می کند و شایع ترین 
مأموریت های اورژانس بیشتر قلبی و عروقی، 
حوادث  بعد  و  مزمن  بیماری های  تنفسی، 
ترافیکی است و ساالنه معموالً پنج میلیون 
مأموریت انجام می دهیم و سال گذشته چیزی 
داشتیم  ترافیکی  هزار مصدوم   ۶12 حدود 

که به بیمارستان ها منتقل کردیم.«
وی افزود: »کسانی که در این مأموریت ها 
فوریت های  کارشناس  یا  می کنند  شرکت 
کاردان  یا  پرستاری،  کارشناس  یا  پزشکی، 
روی  که  هستند  پزشکی  فوریت های 
موتورالنس می نشینند، چون تک نفره هستند 
و باید حتمًا با تجربه و سابقه کاری بیشتری 
با  متعدد  مأموریت های  در  و  باشند  داشته 
آمبوالنس شرکت کرده باشند که با حضور 
انجام  را  درمانی  اقدامات  بیمار  منزل  در 
می دهند و آمارها نشان می دهد حدود 80 
درصد مأموریت نیاز به آمبوالنس نیست و 
است  آمبوالنس  به  نیاز  درصد   20 حدود 
مرکز  به  تلفن  طریق  از  باشد  الزم  اگر  که 
اعالم می شود و از آنجا آمبوالنس بیمار را به 
اولین مرکز درمانی منتقل می کند و عالوه بر 
موتورالنس تالش کردیم راهکارهای دیگری 
را برنامه ریزی کنیم که آنها را هم در دستور 
در  زودتر  چقدر  هر  بتوانیم  که  داریم  کار 
زمان طالیی به بیمار برسیم و از عوارض 

بعد از آن پیشگیری کنیم.«
»در  گفت:  کشور  اورژانس  سازمان  رئیس 
کل کشور حدود 2۶ هزار نفر نیروی انسانی 
داریم که می توانیم ادعا کنیم از سازمان هایی 
هستیم که 83 درصد نیروهای مان عملیاتی 
 ،14 حدود  که  درصد   1۷ تنها  و  هستند 
دیپاچینگ هستند و وقتی  1۵ درصد بخش 
راهنمایی  آن ها  بگیرند  تماس  شهروندان 
در کل  یا سه درصد  دو  می کنند و حدود 

کشور نیروهای ستادی داریم که کار پشتیبانی 
این نیروها را انجام می دهند.«

این  آیا  این سوال که  به  پاسخ  میعادفر در 
میلیونی   8۵ جمعیت  برابر  در  نیرو  تعداد 
کشور پاسخگو است، گفت: »یک برنامه ای 
را به عنوان اورژانس مطالعه می کنیم که در 
پرستاری  حوزه  در  که  افرادی  برنامه  این 
خوانده  درس  و  دارند  تجربه  نرسینگ  یا 
دانشگاهی هستند و حتی پزشکانی که مایل 
در  کنند  کمک  ما  به  طرح  این  در  باشند 
یک  در  و  شوند  شناسایی  شهر  و  محل ها 
آموزش های  مدت،  کوتاه  آموزش  دوره 
موقع  هر  تا  ببینند  را  پزشکی  فوریت های 
هستند  تعطیل  و  عادی  شرایط  یک  در  که 
ما  سیستم  به  اپلیکیشن  طریق  از  می توانند 
مأموریتی  اگر  محل  آن  در  و  شوند  وصل 
اتفاق بیافتد ما از ان ها کمک خواهیم گرفت 
از  که  شناسایی  کارت  با  می توانند  ان ها  و 
را  اولیه  اقدامات  می شود  تأمین  ما  طرف 
انجام دهند و با سیستم ما تماس بگیرد و ما 
آمبوالنس و موتورالنس بفرستیم که در حال 
بررسی این طرح هستیم تا مسائل قانونی را 
پیگیری کنیم و به صورت پایلوت در یک 
شهر یا در چند منطقه شهرداری بتوانیم با 
همکاری های شهرداری و محلی هم از آنها 

بگیریم.« کمک 
رئیس  آقای  که  است  »خاطرم  افزود:  وی 
اورژانس  از   1401 سال  اول  روز  جمهور 
چند  که  فرمودند  و  داشتند  بازدیدی  یک 
آمبوالنس الزم است و بنده عرض کردم که 
بگذاریم  آمبوالنس  اگر سر هر خیابان هم 
است  ترافیک  چون  می رسیم،  دیر  هم  باز 
دقیقه   12 حدود  ما  بزرگ  شهرهای  در  و 
زمان نیاز داریم که به بیمار برسیم، ولی در 
شهرهای کوچک هشت دقیقه نیاز هست که 
باالی سر بیمار حضور داشته باشیم، ولی در 
جاده ها نسبتًا وضعمان بهتر است بین 14 تا 

1۵ دقیقه خدمات می دهیم.«
میعادفر افزود: »برای فعالیت در فوریت های 
پزشکی سه عنصر اساسی داریم یک پایگاه، 

نیروی انسانی و یکی آمبوالنس است یعنی 
دچار  خدمات رسانی  نباشد  این ها  از  یکی 
از  یکی  آمبوالنس  بحث  می شود،  اختالل 
روزی  از  تقریبًا  و  ماست  مشکالت جدی 
که  کردیم  اعالم  پذیرفتیم  را  مسئولیت  که 
وضعیت ناوگان آمبوالنس خوب نیست، از 
تعداد پنج هزار و ۵00 دستگاه آمبوالنس، 
سه هزار دستگاه باالی 1۵ سال عمر دارند.«
وی ادامه داد: »البته در سال 1401 حدود 
۵00 میلیارد تومان از هدفمندی گذاشته اند 
و تنها صد میلیارد تومان را داده اند، از این 
فرصت استفاده می کنم عزیزان سازمان برنامه 
و بودجه اگر برنامه را می بینند لطف کنند آن 
400 میلیارد تومان را به ما دهند و بتوانیم با 
این مبلغ حداقل 200 آمبوالنس خریداری 
کنیم و بخشی از مشکالت را برطرف کنیم 
که در برنامه 1402 هم سازمان برنامه و هم 
دولت و هم مجلس اعتبار خوبی را بگذارند 
ما اگر بخواهیم سالی هزار دستگاه آمبوالنس 
خریداری کنیم یعنی سه هزار میلیارد تومان 
پول می خواهیم، اگر بخواهیم سه هزار دستگاه 
میلیارد  هزار   ۹ حداقل  کنیم  جایگزین  را 
تومان پول الزم داریم، واقعًا این پول باید 
مطالبات جدی  از  یکی  فراهم شود، چون 
نمایندگان در همه حوزه ها اولین مشکلشان 

آمبوالنس است.«
رئیس سازمان اورژانس کشور در پاسخ به 
تولید آمبوالنس در داخل کشور نیز گفت: 
»اول اینکه پلتفرم ون در کشور تولید نمی شود 
بعضی از شرکت ها ون هایی را آورده اند و 
از نظر کیفیت برای اورژانس خیلی کاربری 
ندارد، لذا ما برای اینکه آمبوالنس را تهیه 
کنیم حتمًا باید شاسی را از خارج از کشور 
وارد کنیم، اما شرکت هایی داریم که توانایی 
کاربری آمبوالنس را ایجاد کنند تقریبًا حدود 
3۵، 40 درصد در واقع یک آمبوالنس می شود 
که می تواند در کشور این کار انجام شود.«
میعادفر در خصوص تهیه تجهیزات اورژانس 
از شرکت های دانش بنیان گفت: »تقریبًا در این 
یکی دوساله ای که من مسئولیت را دارم تمام 
خریدهایی که برای آمبوالنس های مان داشتیم 
کاردیو، ساکشن  تل  مثل  تجهیزات  نظر  از 
از شرکت های  را  دیگر  بقیه وسایل های  و 
داخلی و تجهیزات داخلی تهیه کرده ایم و 
با کیفیت و قیمت مناسب، مهم اینکه قیمت 
هم مناسب است و در همین دو سه روز قبل 
نمایشگاهی بود و ما بازدیدی از شرکت هایی 
که تولید کننده بودند خیلی تشویق کردیم 
که اصاًل ما خریدار این محصوالت هستیم، 
هم  و  ببرند  باال  را  کارشان  کیفیت  انشااهلل 
سعی کنند قیمت را می توانند کم تر کنند و 

ما خریدارهای آن ها هستیم.«
رئیس سازمان اورژانس کشور در خصوص 
گفت:  نیز  تصادفات  آمار  کاهش  راهکار 
به هر  »ما آخر ماجرا وارد قضیه می شویم 
بحث  است،  مورد  یک  راه  داستان  حال 

اعمال قانون یک مورد است بحث عالمت 
همه  از  مهم تر  خیز،  حادثه  نقاط  گذاری، 
و  رانندگی  از  استفاده  و  درست  رانندگی 
توانایی های انجام رانندگی و اعمال قانون، 
سختگیرانه  قانون  رعایت  در  دنیا  همه  در 
را  این  داستان  کنم  گله  باید  می کنند  عمل 
که مثاًل پلیس ما زحمت می کشد و ماشین 
می بریم،  پارکینگ  به  را  متخلف  موتور  و 
را  دفعه همه  و یک  عید می شود  بعد یک 
تخلف  که  کسی  به  ما  یعنی  می کنیم  آزاد 
می کند جایزه هم می دهیم، با کسی که تخلف 
وقتی  کرد،  برخورد  شدت  به  باید  می کند 
کسی ببیند تخلف کرده حاال یک ماه دو ماه 
در  می گوید  گرفته اند  را  موتور  یا  خودرو 
یک مناسبت عید نوروز ترخیص می شود، 

باید هیچ اغماضی نداشته باشیم.«
وی در خصوص شایعات در فضای مجازی 
مبنی بر خالی بودن آمبوالنس یا پرداختن به 
حمل موارد دیگری غیر از بیمار هم گفت: 
»آمبوالنس ها در  بخش اورژانس به صورت 
هوشمند رصد می شوند و مانیتور می شوند و 
جی پی اس دارند و در واقع از طریق هوش 
مصنوعی مشخص می شوند که کجا هستند 
و چگونه می آیند در بحث انتقال مصدومین 
در شهرهای بزرگ ما شهرها را زون بندی 
داریم،  پنج زون  تهران  در  ما  مثاًل  می کنیم 
مثاًل نمی توانیم مریضی که در شرق تهران 
است را به بیمارستان غرب تهران ببریم یا 
در جنوب به شمال برویم، چون هم زمان 
بیمار  است  ممکن  و  می دهیم  از دست  را 
زون هایی  در  شود،  اذیت  بیشتر  مسیر  در 
اساس  بر  انتقال  معموالً  شده  پیش بینی  که 
بیمارستان  آن  در  که  تخصصی  و  بیماری 
آمبوالنس های  می شود.  منتقل  دارد  وجود 
که در این چرخه نیستند با نیروی انتظامی 
که  آمبوالنس هایی  تمام  که  شده  هماهنگ 
دادستانی  توسط  ندارند  که  را  ما  شرایط 
دستور داده شده که این ها را پارکینگ ببرند 
تا تکلیف آمبوالنس هایی که صاحب ندارد 
شود،  می کنند مشخص  دیگری  کارهای  و 
ولی آمبوالنس های که در حوزه ما هستند و 
خصوصی که زیر نظر ما هستند این ها به هیچ 
وجه نمی توانند غیر از وظیفه انجام دهند.«
رئیس سازمان اورژانس کشور در مورد حمل 
بیمار با بالگرد نیز گفت: »در بحث اورژانس 
هوایی در هفت هشت ساله رشد خوبی داشتیم 
داریم  هوایی  اورژانس  ایستگاه   ۵0 تقریبًا 
و یک اورژانس بال ثابت که هواپیما برای 
مسیرهای طوالنی داریم که بیشتر ان ها هم 
در مناطق محروم و کم برخوردار هستند، 
مثاًل ما امسال در هشت ماهه اول سال حدود 
1۹1 سورتی پرواز داشتیم، عالوه بر مادران 
باردار که منتقل کردیم مثاًل ما در سال گذشته 
404 مادر باردار را منتقل کردیم اگر یک قل 
داشته باشد یعنی 808 نفر را منتقل کردیم 

که بسیار برای ما مهم بود.«

۳۰۰۰ آمبوالنس فرسوده داریم
غیراورژانسی ماموریت های  به  واکنش 

رئیس سازمان اورژانس کشور: 


