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و تخصصی دارند و این تیم برای خدمترسانی
به بیماران مبتال به کرونا در حال انجام وظیفه
است .همچنین شیفتهای کارکنان اورژانس،
 ۲۴ساعت کار و  ۴۸ساعت استراحت بود
که حاال طبق آمارهای اورژانس ،اکنون این
عدد به  ۲۴ساعت کار و  ۱۲ساعت استراحت
تبدیل شده است.

ادامه از صفحه 10
به همین خاطر باید از االن فکری برای
زیرساختهای نقاط مرزی داشته باشی .البته
در مرز شلمچه زیرساختهای الزم ایجاد شد
و در مرزهای ایالم و کرمانشاه هم در حال
تکمیل هستیم».
کمبود شدید نیروی انسانی در اورژانس
یکیازمهمترینماموریتهاینیروهایاورژانس
این است که بیماران بدحال را به وضعیت باثبات
برساند تا آماده ارجاع به بخشهای بیمارستانی
شوند .درواقع ،اولین مواجهه با بیمارانی که
شرایط حاد دارند ،از سوی نیروهای اورژانس
انجام میشود.
طبق آمارها ،ایران در رتبه هشتم مرگ و میر
در تصادفات جادهای است و ساالنه حدود 17
هزار ایرانی در حوادث جادهای فوت میکنند.
همچنین شاخص مرگ و میر حوادث ناشی
از کار در جامعه کارگری ایران نیز  ۱۲نفر در
هر  ۱۰۰هزار کارگر اعالم شده است .از نظر
حوادث طبیعی چون سیل و زلزله نیز کشور
ما در زمره  10کشور نخست دنیا قرار دارد.
عالوه بر حوادث و تروما ،بسیاری از مردم با
عالیم خفیف تا شدید بیماری هم از اورژانس
کمک میگیرند که همین مساله نیز به ترافیک

میعادفر :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
نتوانستیمآمبوالنسیتهیهکنیم.
امیدواریم در بودجه سال آینده
نگاه ویژه ای به اورژانس شود تا
بتوانیم هزار تا  ۱۵۰۰دستگاه
آمبوالنس تهیه کنیم

کاری در اورژانسها اضافه میکند.
در این شرایط ،بار کرونا هم اضافه شده است تا
کمبود نیروی اورژانس ،بیش از گذشته به چشم
بیاید .با احتساب این آمارها میبینیم که بسیاری
از نیروهای اورژانس ،روزانه با ترافیک باالیی
از بیماران روبرو هستند که گذر ثانیهها برای
خیلی از این بیماران اورژانسی ،حکم مرگ و
زندگی را دارد .تامین نیرو در این بخش حیاتی،
قطعا به ارتقای وضعیت سالمت جامعه منجر
خواهد شد.
با توجه به شرایط موجود ،رفع مشکل کمبود
نیرو در بخشهای اورژانس ،بسیار ضروری
است .جذب نیرو در این بخشها میتواند روند
طبق آمارهای سازمان اورژانس
کشور ،حداقل  ۱۲هزار نیروی
اورژانس در کشور کمبود داریم.
نیروهای اورژانس طبق آمارها،
 ۷۵درصد بیماران مبتال به کرونا
را منتقل میکنند و بقیه خودشان
به مراکز درمانی مراجعه میکنند.
کار اصلی اورژانس ،فوریتهای
پزشکی است و مردم برای این
منظور با شماره تلفن  ۱۱۵تماس
میگیرند .زمانی که کرونا شیوع
پیدا کرد ،تماس با تلفنهای شماره
 ۱۱۵نیز طبق آمارها چهار برابر
شد که به همین دلیل یک مرکز
پاسخگویی جداگانه ایجاد شد
خستگی و فرسودگی مفرط در بین این گروه
از کادر درمان را اندکی متوقف کند .با توجه
به افزایش چند برابری فشار کاری نیروهای
اورژانس ،ضرورت دارد که حمایت بیشتری
از این گروههای فعال در جامعه پزشکی به
عمل بیاید تا در دوران سخت کرونا ،کمبود
نیرو و تجهیزات به دردی مضاعف در مسیر
خدمترسانی به بیماران تبدیل نشود.
نیروهای فعال در بخشهای اورژانس ،تحت

هر شرایطی در حالت آمادهباش قرار دارند .آنها
معموال در زمره آخرین گروه از نیروهای درمانی
ابوالفتحی :ما در سختترین
شرایط کاری در دوران کرونا به
بیماران خدمت میکنیم .کمترین
توقع این است که حداقل زمان
و انرژی کارکنان اورژانس را
هدر ندهند .بارها پیش آمده
است که با کلی تجهیزات به قصد
کمک به بیمار به ظاهر اورژانسی
رفتهایم ،اما دیدیم که کال چنین
بیماری وجود ندارد .تعداد چنین
ماموریتهایغیرواقعی،بسیار
زیاد است .این رفتارها در نهایت
به ضرر مردم خواهد بود و ظلم
در حق بیماران واقعی است
هستند که بعد از پایان پاندمی ،فشار کاری سنگین
از دوششان برداشته میشود.
با توجه به افزایش فشار کاری نیروهای اورژانس،
جامعه پزشکی انتظار دارد که با جذب نیروهای
تازه نفس در این بخش ،گام عملی برای کاهش
فرسودگی این نیروها برداشته شود.
طبق آمارهای سازمان اورژانس کشور ،حداقل
 ۱۲هزار نیروی اورژانس در کشور کمبود داریم.
نیروهای اورژانس طبق آمارها ۷۵ ،درصد بیماران
مبتال به کرونا را منتقل میکنند و بقیه خودشان
به مراکز درمانی مراجعه میکنند .کار اصلی
اورژانس ،فوریتهای پزشکی است و مردم
برای این منظور با شماره تلفن  ۱۱۵تماس
میگیرند .زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد ،تماس
با تلفنهای شماره  ۱۱۵نیز طبق آمارها چهار
برابر شد که به همین دلیل یک مرکز پاسخگویی
جداگانه ایجاد شد.
هماکنون حتی انتقال بین بیمارستانی بیماران
مبتال به کرونا را هم اورژانس انجام میدهد.
تیم عملیات ویژهای نیز برای زمان حوادث و
بالیا وجود دارد .این تیم ،آمبوالنسهای مجزا

مشکل حل نشده مزاحمتهای تلفنی
برای اورژانس
شاید باورش سخت باشد ،اما هنوز هم افرادی
هستند که با به خطر انداختن جان بیماران،
مزاحمت تلفنی برای نیروهای اورژانس ایجاد
میکنند .همین مساله ،حاال به یک چالش مهم در
مسیر خدمترسانی اورژانس تبدیل شده است.
با وجود حجم باالی کار و فرسودگی نیروهای
اورژانس در ایام کرونا ،باید تمهیداتی اندیشیده
شود که با مزاحمتهای تلفنی ،برخورد قاطعتری
شود .اینکه با مزاحمتهای تلفنی ،وقت و انرژی
نیروهای اورژانس در دوران سخت کرونا به
هرز برود و جان مردم هم به خطر بیفتد ،فرآیند
فرسایشی است که باید با راهکارهای کارشناسی
و قانونی ،متوقف شود.
محمد ابوالفتحی ،تکنسین اورژانس هم با گالیه
از مزاحمتهای تلفنی به سپید یادآور میشود« :ما
در سختترین شرایط کاری در دوران کرونا به
بیماران خدمت میکنیم .کمترین توقع این است
که حداقل زمان و انرژی کارکنان اورژانس را
هدر ندهند .بارها پیش آمده است که با کلی
تجهیزات به قصد کمک به بیمار به ظاهر اورژانسی
رفتهایم ،اما دیدیم که کال چنین بیماری وجود
ندارد .تعدادچنینماموریتهایغیرواقعی،بسیار
زیاد است .این رفتارها در نهایت به ضرر مردم
خواهد بود و ظلم در حق بیماران واقعی است».
او تاکید میکند« :نیاز است که رسانهها نیز در
این حوزه ،فرهنگسازی بیشتری داشته باشند.
آموزش به مردم از طریق رسانهها میتواند در
کاهش مزاحمتهای تلفنی برای اورژانس ،بسیار
موثر باشد .حتی این آموزشها و فرهنگسازیها
باید از طریق مدارس و از همان سنین پایین به
کودکان آموزش داده شود تا به این باور برسند
که مزاحمت تلفنی برای اورژانس ،ظلم در حق
خودشان و اطرافیانشان است .حتی گاهی افراد
خودشان نمیدانند که مزاحم اورژانس شدهاند،
چون آموزش ندیدهاند که اورژانس دقیقا برای
چه مواردی است .مثال موارد زیادی داشتهایم
که با نیروهای اورژانس ،درد دل میکنند و از
مشکالت شخصی زندگیشان میگویند .عدهای
هم هستند که سواالت پزشکی متعدد و بیربط
از اورژانس میپرسند و میخواهند اطالعات
پزشکیشان باال برود .گروهی هم هستند که برای
درمان حیوانات خانگی خود به اورژانس تماس
میگیرند .نیاز داریم که درباره این مشکالت
و سوء تفاهمها به مردم آموزش داده شود».
همچنین ابوالفتحی تصریح میکند« :جدای
از فرهنگسازی ،نیاز است که مجازات
مزاحمتهای تلفنی برای اورژانس هم افزایش
یابد .گاهی فردی چندین ماه به طور مداوم
مزاحم اورژانس میشود ،اما در بهترین حالت
فقط چند ماه به زندان میافتد .اگر مجازات این
رفتار ضداجتماعی را باالتر ببریم ،تاثیر زیادی در
کاهش مزاحمتهای تلفنی خواهد گذاشت».

