اورژانس؛ اولین ناجی خدمت رسان
بر بالین بیماران و مصدومان
حادثــه خبــر نمیکنــد ،حتــی در شــرایطی کــه اصـ ً
ـا تصــورش را هــم نمیکنیــم ممکــن اســت
گرفتــار آســیبی شــویم کــه نیازمنــد مــداوا و رســیدگی باشــیم ،در ایــن میــان آغــاز بموقــع
درمــان نقــش مهمــی در حفــظ ســامتی بیمــار ایفــا میکنــد .بســیاری از آســیبهای
جبرانناپذیــر جســمی بــه علــت عکسالعملهــای ناشــیانه نزدیــکان فــرد آســیب دیــده
رخ میدهــد ،از امدادرســانیهای اشــتباه تــا انتقــال نادرســت بیمــار بــه بیمارســتان! بــرای
همیــن ثانیههــا در نجــات جــان بیمــاران اهمیــت دارداز آنجایــی کــه ایــران بهدلیــل
ویژگیهــای اقلیمــی و شــرایط جغرافیایــی خــود ،هــر ســاله شــاهد وقــوع حــوادث و ســوانح
طبیعــی وانسانســاخت بــوده کــه عمدتـ ً
ـا بــا خســارت جانــی و مالــی قابــل توجهــی تــوأم
اســت آنچــه در فراینــد مواجهــه و پاســخ بــه ایــن حــوادث از اهمیــت و اولویــت بیشــتری
برخــوردار اســت ،ارائــه فــوری خدمــات بــه مصدومــان و افــراد متأثــر از حــوادث و ســوانح و
کاهــش میــزان تلفــات انســانی اســت کــه ســازمان اورژانــس کشــور بهعنــوان بدنــه اصلــی
وزارت بهداشــت کار رســیدگی و انتقــال مجروحــان بــه بیمارســتانها را بــر عهــده دارد .در زیــر
بــه عمکلــرد ســازمان اورژانــس کشــور در دولــت ســیزدهم اشــارهای شــده اســت.

• تجمیــع مراکــز پیــام و متمرکــز نمــودن
دیســپچها و بازنگــری در سیســتم RFP
دیســپچ هــا
• دســتورالعمل اجرایــی رده -درجــه و
رتبهبنــدی علمــی -مهارتــی کارکنــان
عملیاتــی اورژانــس پیــش بیمارســتانی
و پرداخــت عملکــردی کارکنــان شــاغل در
اورژانــس پیــش بیمارســتانی
• تدویــن ابزارهــای آمادگــی و پاســخ
حــوزه ســامت در حــوادث اولویــت دار
از قبیــل ابــزار ارزیابــی بیمارســتان هــا
در حــوادث بیولوژیــک ،ابــزار آمادگــی
 EMSدر مدیریــت کوویــد ،ابــزار آمادگــی
اورژانــس پیــش بیمارســتانی دانشــگاهها
در مواجهــه بــا حــوادث و بالیــا
• یکپارچهســازی کدهــای بحــران و
تدویــن و ابــاغ دســتورالعمل کــد 450
تحــت عنــوان اقدامــات آمادگــی و پاســخ
حــوزه ســامت در تجمعــات انبــوه
• ایجــاد کمیتــه راهبــری فنــاوری
اطالعــات و امــور رادیویــی در کشــور
• استانداردســازی آموزشــی بــا محوریت
ارتقــای مهارتهــا
تدوین تریاژ چهارسطحی
• توســعه خدمــات موتورالنــس و
اتوبــوس آمبوالنــس (بــا خریــد 24
دســتگاه) و اورژانــس هوایــی
• خریــد  100دســتگاه موتورالنــس و 47

دســتگاه تلــه الکتروکاردیوگراف و 63دســتگاه
ســی موالتــور قلبــی انســان
• تدویــن و ابــاغ کارنامههــای ارزیابــی
ایمنــی مراکــز درمانــی بــه تفکیــک
دانشــگاههای علــوم پزشــکی و بازبینــی
کتــاب آمادگــی و پاســخ حــوزه ســامت و
کتــاب ابزارهــای ملــی مدیریــت خطــر بالیــا
و مستندســازی اقدامــات  EMSدر مدیریــت
کوویــد در قالــب پــروژه مشــترک بــا WHO
تلقیــح یــک و نیــم میلیــون دوز واکســن
کرونــا
• گســترش و بهینهســازی روابــط بیــن
ســازمانی بــه منظــور ارتبــاط یکپارچــه نــرم
افــزاری در جهــت گســترش اهــداف دولــت
الکترونیــک
• ایجــاد نقشــه راه مــدون در حــوزه فناوری
اطالعــات جهــت رســیدن بــه اهــداف پایــش

مددجــو از لحظــه وقــوع حادثــه تــا ترخیص
از بیمارستان
• راهاندازی  7پایگاه هوایی جدید
• راهانــدازی  212پایــگاه جدیــد شــهری و
جــادهای
اجــرای قــرارداد خریــد  1000دســتگاه
آ مبو ال نــس
• پرداخــت مبلــغ  3.000میلیــون ریــال
از محــل ارزش افــزوده بــه هیــأت امنــای
صرفهجویــی ارزی (مبلــغ  2.000میلیــارد
ریــال بابــت خریــد تجهیــزات و طرحهــای
بیمارســتانی و مبلــغ  1.000میلیــارد ریــال
بابــت تأمیــن واکســن)
• گسـترش شـبکه خونرسـانی شـامل 203
مرکـز هـاب انتقـال خـون در  31اسـتان و
دسـتیابی بـه  2034786واحـد اهـدای خـون
داوطلبانـه بـا وجـود شـرایط پاندمـی کرونـا
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