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وجود 3000آمبوالنسفرسوده دراورژانس
رئیس سازمان اورژانس کشور :سه سال است که نتوانستهایم آمبوالنسی تهیه کنیم

کمبودهای تجهیزاتی و زیرساختی در نظام
سالمت ،بیش از گذشته در دوران کرونا نمود
پیدا کرد .در شرایطی که حجم ماموریتهای
اورژانس در دوران کرونا افزایش پیدا کرد ،اما
بحث کمبود نیروی انسانی و فرسوده بودن
تجهیزات و زیرساختها ،سازمان اورژانس
را با چالش جدی مواجه کرد .رئیس سازمان
اورژانس کشور هم در آخرین اظهارات خود
ضمن ارائه آمارهای قابل توجه به گوشهای
از این کمبودها و مشکالت ناوگان فرسوده
اورژانس اشاره کرده است.
جعفر میعادفر ،رئیس سازمان اورژانس کشور
با اشاره به مشکالت فعلی اورژانس کشور،
خاطرنشان کرد« :بیش از پنج هزار دستگاه
آمبوالنس در کشور در حال عملیات هستند
که فوریتهای پزشکی را انجام میدهند .البته
از این تعداد ،حدود سه هزار دستگاه باالی
 ۱۰سال عمر دارند و فرسوده هستند .سه
سالی هست که نتوانستیم آمبوالنسی تهیه کنیم.
امیدواریم در بودجه سال آینده نگاه ویژه ای به
اورژانس شود تا بتوانیم هزار تا  ۱۵۰۰دستگاه
آمبوالنس تهیه کنیم».
وی یادآور شد« :اورژانس این توفیق را داشته
است که با تقدیم  ١٩شهید مدافع سالمت و
در بحث کمک به تزریق واکسن به مردم عزیز
نقش خود را ارائه کند .بیش از دو میلیون دوز
از تزریقات واکسن کرونا که در این چند ماه
انجام شد را اورژانس انجام داد»

رئیس سازمان اورژانس گفت« :در کشور ،سه
هزار پایگاه اورژانس داریم که از این تعداد،
هزار و  ۶۶۹پایگاه در جادهها هستند ۵۰ .پایگاه
هوایی و دو پایگاه دریایی هم در کشور داریم.
همچنین  ۲۴هزار نفر نیروی انسانی در خانواده
اورژانس مشغول به کار هستند که  ۲۱هزار
نفر نیروی عملیاتی هستند و بقیه در دیسپچها
مشغول به کار هستند».
رئیس سازمان اورژانس افزود« :در هشت ماهه
اول امسال ،اورژانس سه میلیون و  ۲۸۸هزار و
 ۸۰ماموریت داشته است که از این تعداد ،دو
میلیون  ۵۳۶هزار ماموریت شهری و  ۷۲۳هزار و
 ۲۷۱ماموریت جادهای بوده است .ماموریتهای
اورژانس امسال  ۱۵درصد رشد داشته است .در
واقع در ماموریتهای جادهای  ۲۲درصد و در
ماموریتهای شهری  ۸۸درصد رشد داشتهایم.
از سه میلیون ماموریت اورژانس در هشت ماهه
امسال ۵۴۲ ،هزار و  ۲۹۴ماموریت مربوط به
حوادث ترافیکی بوده است که از این تعداد ۴۲۲
هزار و  ۷۵۵بیمار به بیمارستانها منتقل شدهاند».
میعادفر گفت« :دو میلیون و  ۷۲۴هزار و ۱۵۲
مورد از ماموریتهای اورژانس غیرترافیکی بوده
است که از این تعداد حدود یک میلیون بیمار
توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند .در
هشت ماهه اول امسال ۱۸ ،هزار و  ۳۶۷مورد
حادثه ویژه داشتهایم که از این تعداد  ۱۲هزار
و  ۷۹۴مورد حوادث غیرترافیکی با  ۲۶درصد
رشد و پنج هزار و  ۵۷۳مورد ترافیکی با ۳۲

درصد رشد بوده است ».به گفته وی «مصدومان
ناشی از حوادث ترافیکی ،پنج هزار و  ۷۳۵مورد
و تعداد مصدومان ویژه  ۲۸هزار و  ۳۲۵نفر در
هشت ماهه اول امسال بوده است».
میعادفر گفت ۱۱۷« :مورد حادثه تصادف مربوط
به اتوبوس در هشت ماهه امسال رخ داد که
در این حوادث ،هزار و  ۱۳۸نفر مصدوم و ۶۴
نفر جان خود را از دست دادند .همچنین ۱۰۳
مورد حادثه برای مینی بوسها رخ داد که ۸۸۰
نفر مصدوم و  ۳۳مورد در این حوادث جان
خود را از دست دادند».
رئیس اورژانس کشور گفت ۵۰« :پایگاه اورژانس
هوایی داریم که دو هزار و  ۵۴۸مورد ماموریت
داشتهاند و در این مأموریتها دو هزار و ۵۲۸

کمبودهای تجهیزاتی و
زیرساختی در نظام سالمت،
بیش از گذشته در دوران کرونا
نمود پیدا کرد .در شرایطی که
حجم ماموریتهای اورژانس در
دوران کرونا افزایش پیدا کرد،
اما بحث کمبود نیروی انسانی
و فرسوده بودن تجهیزات و
زیرساختها ،سازمان اورژانس
را با چالش جدی مواجه کرد

بیمار به مراکز درمانی منتقل شدهاند».
به گفته وی « ۳۱۶مورد مادر باردار به وسیله
اورژانس هوایی در هشت ماهه اول امسال برای
وضع حمل به مراکز درمانی منتقل شدند .همچنین
امسال  ۱۳مورد جابجایی پیوند اعضا از طریق
نیروهای اورژانس انجام شده است».
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت« :اورژانس
تعداد محدودی بالگرد دارد که در عملیاتها
از بالگردهای هوانیروز ،هواناجا و سپاه استفاده
میکنیم ».وی گفت« :شماره  ۲۴۷یا سامانه بیماران
سکته قلبی در امسال سه هزار و  ۶۲مورد تماس
ثبت کردند .همچنین اورژانس مربوط به سامانه
 ۷۲۴یا سامانه سکتههای مغزی شش هزار نفر
را به مراکز درمانی منتقل کردند».
به گفته رئیس سازمان اورژانس «در هشت ماهه
اول سال  ۳۵درصد افزایش مصدومیت با گاز
مونوکسید کربن در کشور داشتهایم .از اول مهر تا
پنجم آذر ،هزار و  ۴۷۱مورد مصدومیت با گاز به
اورژانس گزارش شده که  ۸۱مورد از آنها منجر
به فوت شده است .بیشترین آمار گازگرفتگی
در تهران ،خراسان رضوی و البرز بوده است».
وی گفت« :در هشت ماهه امسال  ۷۵۹ماموریت
مربوط به غرقشدگی بوده است که متاسفانه ۵۵۰
مورد جان خود را از دست دادند».
میعادفر با اشاره به برنامههای اورژانس برای
ایام اربعین گفت« :از سال آینده احتمال افزایش
سفرهای اربعین وجود دارد.
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