وقتی نه قرنطینه میکنیم نه واکسن میزنیم کرونا کنترل نمیشود

پیام طبرسی ،با تاکید بر ضرورت اعمال محدودیتها از سوی مسئوالن ،تصریح کرد :در حال حاضر کرونا در تمام دنیا دوباره اوج گرفته و این مسئله
نشان داد این ویروس ،ویروسی نیست که با حرف و بدون عمل بتوان با آن مقابله کرد .وی ادامه داد :کشورهایی که همزمان در چند جبهه برای مبارزه با
کرونا عمل میکنند میتوانند موفق شوند که یکی از نمونههای آن ،کشور انگلیس است که به صورت همزمان در حال واکسیناسیون و اعمال محدودیت
است و با این اقدامات در حال حاضر میزان مرگ و میر را از  ۱۵۰۰نفر به صفر رسانده است.طبرسی یادآور شد :این در حالی است که ما نه محدودیت
اعمال میکنیم و نه واکسیناسیون را انجام میدهیم ،پس نباید انتظار داشته باشیم که بیماری خود به خود کنترل شود.
وی با اشاره به موج شدید بیماری و مرگ و میر در ترکیه ،گفت :در حال حاضر واریانت انگلیسی در کشور ما غالب است و اگر واریانت آفریقایی و برزیلی
از طریق سفر در کشور ما غالب شود ،واکسنهای فعلی نیز دیگر برای آنها مؤثر نخواهد بود.

جوانان زیر
 ۲۰سال و
کودکان
بیشتر گرفتار
ویروس
انگلیسی
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عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :تعطیلی حداقل  ۱۰روزه برای مدیریت کرونا و عبور از وضعیت نگران کننده و وخیم کنونی
ضروری است ،این پیشنهاد روز گذشته(سه شنبه) به ستاد مقابله با کرونا ارسال شد و امیدواریم برای حفظ جان مردم به آن عمل شود.

وی گفــت :ویــروس جهــش یافته انگلیســی کرونا مهمان
ناخوانــده ای اســت کــه از چنــد مــاه قبــل مــوارد تــک
گیــر آن در کشــور مشــاهده شــد امــا اکنــون بــه قــدری
ایــن ویــروس در کشــور گســترش یافتــه و منتشــر
شــده کــه بــه نظــر مــی آیــد ،ایــن نــوع ویــروس،
گونــه غالــب کرونــا در کشــور محســوب مــی شــود ،بــه
طــوری کــه هیــچ یــک از اســتانهای کشــور از آســیب
ویــروس بریتانیایــی کرونــا در امــان نمانــده اســت.
مردانــی ادامــه داد :ویــروس کرونــای انگلیســی خیلــی
ســریع از یــک فــرد بــه فــرد دیگــر انتقــال پیــدا مــی
کنــد ،ســرعت انتقــال و شــدت ســرایت آن نســبت بــه
ویــروس چینــی کرونــا بســیار بیشــتر و میــزان ســرایت
آن تــا حــدود  ۷۰درصــد بیشــتر اســت .بیشــتر مــوارد
ابتــا بــه ایــن بیمــاری بــه صــورت خانوادگــی اســت و
شــواهد نشــان مــی دهــد کــه بــه نوعــی بــه صــورت
جمعــی و گروهــی افــراد را مبتــا مــی کنــد .بــه عنــوان
مثــال در یــک مراســم خانوادگــی در تهــران کــه  ۴۳نفــر
حضــور داشــتند همــه  ۴۳نفــر مبتــا شــدند.این فــوق
تخصــص عفونــی گفــت :نکتــه بســیار مهــم دیگــر در
مــورد ویــروس کرونــای انگلیســی ایــن اســت کــه بــر
خــاف ویــروس ووهــان ،بــا انتشــار ویــروس انگلیســی،
جوانــان زیــر  ۲۰ســال و کــودکان بیشــتر گرفتــار مــی
شــوند و بــه خصــوص افــراد ســالمند ،بیمــاران خــاص و
افــرادی کــه ضعــف ایمنــی بــدن دارنــد بســیار بیشــتر
در معــرض خطــر هســتند و اکثــر ایــن افــراد کــه بــه
ویــروس کرونــا مبتــا شــده انــد ،بــه بســتری در
بیمارســتان نیــاز پیــدا مــی کننــد .مردانــی ادامــه داد:

مجمــوع شــواهد نشــان مــی دهــد کــه ویــروس کرونــای
انگلیســی گونــه غالــب در ایــران شــده و اکثــر اســتانهای
کشــور و مراکــز اســتانها از جملــه تهــران ،کــرج ،زنجــان،
اصفهــان ،ایــام ،خــرم آبــاد و اراک را گرفتــار کــرده و همه
ایــن اســتانها وضعیــت قرمــز پیــدا کــرده انــد .بــه همیــن
علــت اعضــای کمیتــه علمــی ســتاد ملــی کرونــا بــه
اتفــاق آرا طــی نامــه ای بــه ســتاد ملــی کرونا درخواســت
کــرده انــد کــه در ایــن مناطــق تعطیلــی  ۱۰روزه اعمــال
شــود تــا بتوانیــم بــا افزایــش مــوارد ابتــا کــه واقعــا همه
بیمارســتانهای کشــور را درگیــر کــرده ،مدیریــت کنیــم.
عضــو کمیتــه علمــی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا گفت:
اکنــون همــه بیمارســتانهایی که بیمــار کرونایــی پذیرش
مــی کننــد ،از ایــن بیمــاران پــر اســت ،تخــت هــای «آی
ســی یــو» کامــا پــر هســتند و تخــت هــای بســتری این
بیمارســتانها در حــال پــر شــدن اســت و بســیاری از آنهــا
دیگــر تــوان پذیــرش بیمــار جدیــد ندارنــد ،از بســیاری از
بیمــاران کــه بــا مــن تمــاس مــی گیرنــد و برای بســتری
بیمارشــان کمــک مــی خواهنــد ،خجالــت می کشــم زیرا
وقتــی آنــان را بــه یــک بیمارســتان معرفــی می کنــم ،به
آنــان مــی گوینــد ،جــا نداریــم و امــکان پذیــرش وجــود
نــدارد .وی افــزود :تــوان کادر درمــان هــم حــدی دارد،
بنابرایــن بایــد مــردم بــه هشــدارها توجــه کننــد ،قبــل از
عیــد بــه مــردم هشــدار دادیــم کــه اصــا بــه ســفر نرونــد
امــا عــده زیــادی از مــردم توجــه نکردنــد .بــه ســفر رفتند
و ایــن مســئله بــه گــردش بیشــتر ویــروس در کشــور
دامــن زده اســت.مردانی ادامــه داد :اکنــون بــه مــردم
و بــه خصــوص افــرادی کــه بیمــاری زمینــه ای دارنــد،

هشــدار مــی دهیــم کــه اصــا از خانــه بیــرون نیاینــد
و تــا جــای ممکــن از ظرفیــت دورکاری و خدمــات از
راه دور و اینترنتــی اســتفاده کننــد یــا از محــل کار خــود
اســتراحت پزشــکی بگیرنــد تــا میــزان ابتــا بــه بیماری
در کشــور کــم شــود .وی گفــت :راه پیشــگیری از انــواع
ویــروس کرونــا مشــخص اســت و تقریبــا همــه مــردم
آن را مــی داننــد ،مهمتریــن ایــن اقدامــات شســت و
شــوی مــداوم دســت هــا بــا آب و صابــون و دوم رعایــت
فاصلــه اجتماعــی در اماکــن عمومــی اســت در حالــی
کــه متاســفانه مراکــز خریــد ،میادیــن میــوه و تــره بــار،
رســتوران هــا و اغذیــه فروشــی هــا و وســایل حمــل و
نقــل عمومــی بــه شــدت شــلوغ هســتند .مســاله بســیار
مهــم دیگــر اســتفاده از ماســک در تمــام مــدت تــردد در
خــارج از منــزل اســت ،گرچــه احتمــال انتقــال بیمــاری
از ســطوح کمتــر شــده اما انتقــال هوابــرد ویــروس کرونا
بســیار جــدی اســت و مهمتریــن راه پیشــگیری از آن
اســتفاده از ماســک و رعایــت فاصلــه اجتماعــی اســت.
عضــو کمیتــه علمــی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونــا گفت:
بــه جــد از مــردم مــی خواهیــم از رفتــن بــه مســافرت
پرهیــز کننــد ،قبــا اعــام مــی کردیــم کــه از مســافرت
هــای غیــر ضــرروی پرهیــز کننــد اکنــون اعــام مــی
کنیــم حتــی مســافرت هــای ضــروری را هــم بــه تعویق
بیاندازیــد ،حتــی ســفرهای مذهبــی را هــم بــه تعویــق
بیاندازیــد ،از راه دور هــم مــی شــود بــه آســتان مقــدس
امــام رضــا (ع) عــرض ارادت کــرد ،حتــی پــدر بــزرگ ها
و مــادر بــزرگ هــا فرزنــدان و نــوه هــا را دعــوت نکننــد و
از شــرکت در هــر تجمعــی خــودداری کننــد.

رییس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت:

ـیج ملی کووید  19بزودی آغاز می شود
گام پنجم بسـ
رییــس مرکــز مدیریــت شــبکه معاونــت
بهداشــت وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی از افــرادی کــه
فاقــد پرونــده الکترونیــک ســامت
هســتند خواســت بــرای برخــورداری از
واکسیناســیون عمومــی بــه نزدیکتریــن
مرکــز بهداشــت شــهر و روســتای محــل
ســکونت خــود مراجعــه کــرده و تــا پایــان
اردیبهشــت مــاه پرونــده الکترونیــک
ســامت خــود را تشــکیل دهنــد .دکتــر
جعفــر صــادق تبریــزی گفــت :گام پنجــم
بســیج ملــی کوویــد  19در کشــور بــه
زودی آغــاز مــی شــود و در ایــن گام
واکسیناســیون عمومــی افــراد بــه تدریــج
بــا اولویــت گــروه هــای پرخطــر انجــام
خواهــد شــد.
وی افــزود :در گام چهــارم بســیج ملــی
کوویــد 19کــه بــه نــام شــهید واالمقــام
ســردار ســلیمانی مزیــن شــد از اول آذر 99
بــا همــکاری ســازمان بســیج مســتضعفین
و مشــارکت بیــن بخشــی نهادهایــی
همچــون هــال احمــر آغــاز شــد68 ،
هــزار و  747تیــم بــا بیــش از  230هــزار
عضــو مشــارکت جــدی داشــتند.
وی افــزود :غربالگــری  4میلیــون 280
هــزار نفــر افــراد در معــرض تمــاس بــا
فــرد تســت مثبــت در ایــن طــرح انجــام
شــد کــه بــرای  50درصــد از آنهــا تســت
ســریع کوویــد  19انجــام گرفــت.
وی ادامــه داد :حــدود  315هــزار نفــر
کــه مشــمول قرنطینــه معکــوس بودنــد و
نبایــد از منــزل بیــرون مــی آمدنــد توســط
تیــم هــای مراقبــت در منــزل بــه آنهــا
مراجعــه و ویزیــت درمنــزل و مراقبــت از

آنهــا انجــام و بــرای بیــش از  53درصــد از
آنهــا تســت تشــخیصی ســریع انجــام شــد.
رییــس مرکــز مدیریــت شــبکه گفــت :در
گام چهــارم تیــم هــای نظارتــی  6میلیــون
و  300هــزار بازدیــد مشــترک بــا هــال
احمــر و بســیج انجــام دادنــد کــه منجــر
بــه 618هــزار و  700اخطــار و بیــش از
 38هــزار مــورد پلمــپ شــد.
دکتــر تبریــزی تصریــح کــرد :تیــم هــای
حمایتــی کــه توســط عزیــزان بســیج
مدیریــت مــی شــود نیــز بیــش از یــک
و نیــم میلیــون خانــوار آســیب دیــده
از کرونــا را حمایــت هــای معیشــتی و
فرهنگــی کردنــد.
وی افــزود :گام چهــارم بســیج ملــی کوویــد
 19کــه بــا همــکاری بســیج مســتضعفین و
هــال احمــر و ســایر نهادهــا انجــام شــد از
افتخــارات نظــام جمهــوری اســامی اســت
و بــه دنبــال آن طــرح تشــدید نظــارت هــا
و مراقبــت هــا نیــز از  ۱۸اســفند  99تــا
 18فروردیــن  1400انجــام شــد.
دکتــر تبریــزی بیــان داشــت :بــا پایــان
یافتــن گام چهــارم ،گام پنجــم بســیج
ملــی کوویــد  19مبتنــی بــر بیمــاری
یابــی ،رهگیــری و واکسیناســیون عمومــی
بــا هــدف کلــی مدیریــت و کنتــرل اپیدمــی
کرونــا از طریــق بیمــاری یابــی فعــال و
رهگیــری حداکثــری افــراد در معــرض
تمــاس نزدیــک و واکسیناســیون عمومــی
کوویــد ۱۹-از شــنبه  21فروردیــن 1400
شــروع مــی شــود.
وی افــزود :ایــن گام  6راهبرد اساســی دارد
کــه توســط دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی
کشــور بــا مشــارکت بســیج و هــال احمــر

بیماری که خطر مرگ با کرونا را  9برابر
می کند

داشــتن بیمــاری زمینــه ای یکــی از عامــان
مهــم و اصلــی مــرگ مبتالیــان بــه ویــروس
کروناســت  ،بــه تازگــی ارتبــاط بیــن مشــکلی
دیگــر و مــرگ براثــر کوویــد  19شناســایی شــده
اســت .مطالعــات اخیــر نشــان مــی دهــد کــه
بیــن یــک بیمــاری دهــان و دندانــی و کوویــد
 19ارتباطاتــی وجــود دارد .بیمارانــی کــه از
پریودنتیتیــس یــا بیمــاری هــای مربــوط بــه لثــه
رنــج مــی برنــد 9 ،برابــر خطــر مــرگ بیشــتری
بــر اثــر کوویــد  19دارنــد و ســه برابــر احتمــال
راه پیــدا کــردن بــه  icuدر آن هــا بیشــتر از
افــراد معمولــی اســت.
از آن جایــی کــه در دوران پاندمــی کرونــا
بســیاری از افــراد از رفتــن بــه دندانپزشــک
اجتنــاب مــی کننــد و نگــران هســتند ،پــس
بایــد در منــزل بهداشــت کامــل دهــان را رعایــت
کننــد کــه ســامت کلــی بــدن آن هــا بــه
آن وابســته اســت و ممکــن اســت بــه تعویــق
انداختــن مالقــات بــا دندانپزشــک آســیب هــای
جبــران ناپذیــر و جــدی را در دهــان و دنــدان
فــرد ایجــاد کنــد .بیمــاری لثــه ای کــه درمــان
نشــود ،مــی توانــد عاملــی بــرای ورود باکتــری از
دهــان بــه کل بــدن باشــد و ســپس بــه ریــه هــا

بــرود و احتمــال آســیب پذیــر شــدن بیمــاران را
افزایــش دهــد.
گروهــی از متخصصــان بــه ایــن نتیجــه رســیده
انــد کــه فعالیــت ســلول ایمنــی نوتروفیــل
مکانیزمــی را ایجــاد مــی کنــد کــه بیــن بیمــاری
هــای پریودنتــال یــا دهــان و دنــدان و بیمــاری
قلبــی ،ســرطان و مشــکالت التهابــی بــدن و
حتــی کوویــد  19ارتباطاتــی وجــود دارد.
نوتروفیــل هــا ســلول هــای سیســتم ایمنــی
هســتند کــه بــا عفونــت هــای باکتریایــی مربــوط
بــه بیمــاری لثــه مبــارزه مــی کننــد .زمانــی کــه
تعــداد ایــن ســلول هــا زیــاد شــود ،آن هــا پاســخ
شــدیدتری بــه هــر نــوع عفونــت مــی دهنــد.
ممکــن اســت کــه بــدن در معــرض وضعیــت
هــای التهابــی ثانویــه قــرار بگیــرد و همیــن
ســلول هــای ایمنــی عاملــی بــرای تخریــب
بعضــی از بافــت هــا و اعضــای بــدن باشــد.
زخــم هــای موجــود در دهــان و زبــان ،حساســیت
دهانــی ،مردگــی بافــت لــب یــا نکــروز لــب جــزء
مــواردی اســت کــه مــی توانــد بــا کوویــد نــوزده
ارتبــاط داشــته باشــد و دهــان هــم منبــع اصلــی
ایــن عفونــت و انتقــال آن اســت .وجــود زخــم
و ضایعــه هایــی در دهــان جــزء عالئــم اولیــه
کوویــد  19هســتند و ممکــن اســت وضعیــت
بیمــار را بدتــر کننــد.
بــه همیــن دلیــل وضعیــت دهــان و دنــدان بایــد
در طــول ابتــا بــه کوویــد  19و بعــد از آن هــم بــه
دقــت تحــت مراقبــت باشــد .پــس همانطــور کــه
متوجــه شــدید ،در ایــن دوران هیــچ چیــز مهــم
تــر از رعایــت بهداشــت دهــان و دنــدان نیســت.
پــس بــا رعایــت بهداشــت مناســب دهــان،
پیــروی کــردن از یــک رژیــم غذایــی ســالم و
مراجعــه منظــم بــه دندانپزشــک از بیمــاری لثــه
جلوگیــری کنیــد .خطــرات زیــادی در بــه تعویــق
انداختــن درمــان دنــدان و لثــه وجــود دارد
بنابرایــن در مالقــات بــا دندانپزشــک در صــورت
احســاس درد ،تردیــد نداشــته باشــید.

و بقیــه ســازمان هــا و داوطلبــان و ســفیران
و رابطیــن ســامت در برنامــه هــر خانــه
یــک پایــگاه ســامت انجــام مــی شــود.
وی خاطرنشــان کــرد :ایــن  6راهبــرد
عبارتنــد از بیمــاری یابــی فعــال،
شناســایی افــراد در تمــاس نزدیــک بــا
بیمــاران و رهگیــری هوشــمند آنهــا بــا
روش هــای مختلــف کــه از فنــاوری هــای
هوشــمند بــرای شناســایی ســریع افــراد
اســتفاده مــی شــود.
رییــس مرکــز مدیریــت شــبکه گفــت:
راهبــرد دوم واکسیناســیون عمومــی
کوویــد 19بــر اســاس ســند ملــی
وکسیناســیون اســت کــه بــه تدریــج
میــزان واکسیناســیون را افزایــش مــی
دهیــم تــا جمعیــت هــدف را در زمــان
پیــش بینــی شــده واکســینه کنیــم.
وی افــزود :بــرای ایــن منظــور همــه افــراد
بایــد پرونــده الکترونیــک ســامت داشــته
باشــند و کســانی کــه ندارنــد تــا پایــان
اردیبهشــت مــاه بــه نزدیکتریــن خانــه
بهداشــت در روســتاها و پایــگاه ســامت
در شــهرها مراجعــه کننــد و ایــن پرونــده
را تشــکیل دهنــد.
دکتــر تبریــزی ادامــه داد :در راهبــرد
ســوم آمــوزش همگانــی بــا هــدف تغییــر
رفتــار انجــام خواهــد شــد و بــا اســتفاده
از تــوان همگانــی از جملــه ســازمان
بســیج ،رســانه هــا بــه ویــژه صــدا و
ســیما بایــد بتوانیــم آمــوزش مناســبی در
ارتبــاط بــا جداســازی ،تهویــه مناســب و
واکسیناســیون عمومــی را داشــته باشــیم.
عــاوه بــر ایــن بایــد آمــوزش ســبک
زندگــی در شــرایط کرونــا ،رعایــت فاصلــه

اجتماعــی و اســتفاده از ماســک را آمــوزش
دهیــم.
همچنیــن از مــردم مــی خواهیــم اســتفاده
از درگاه  salamat.gov.irو ســامانه
مشــاوره ای  4030را مــد نظــر قــرار
دهنــد .رییــس مرکــز مدیریــت شــبکه
گفــت :در راهبــرد چهــارم حفاطــت و
حمایــت از گــروه هــای آســیب پذیــر بــه
ویــژه ســالمندان پرخطــر  ،مــادران بــاردار،
بیمــاران زمینــه ای کــه نیازمنــد مراقبــت
هــای ویــژه هســتند .مــد نظــر قــرار مــی
گیــرد.وی افــزود :در راهبــرد پنجــم تقویــت
درمــان ســرپایی بــا هــدف کاهــش مــوارد
بســتری و مراجعــه بــه مراکــز درمانــی و
بیمارســتان هــا انجــام مــی گیــرد .بــه
دلیــل خریدهــای نــوروزی و ســفرها و
عــدم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بــا
شــیوع مجــدد و خیــز چهــارم کرونــا در
کشــور مواجــه هســتیم و بیمارســتان هــا
بــا مراجعــه بــاالی مــردم مواجهنــد کــه
ایــن راهبــرد موجــب کاهــش مراجعــات
بــه بیمارســتانها خواهــد شــد.
وی ادامــه داد :لــذا بــرای مــوارد ســرپایی
از مــردم مــی خواهیــم بــه مراکــز جامــع
خدمــات ســامت منتخــب کوویــد 19

مراجعــه کننــد کــه بیــش از  1200مرکــز
هســتند و در مســیریاب هــای بلــد و نشــان
آدرس آنهــا وجــود دارد .مــردم عزیــز مــا
نشــانی ایــن مراکــز را از ســامانه 4030
نیــز مــی تواننــد دریافــت کننــد.
وی راهبــرد ششــم از گام پنجــم بســیج
ملــی کوویــد  19را نظــارت بــر پروتــکل
هــای بهداشــتی و اعمــال قانــون دانســت
و گفــت :در ایــن راهبــرد مــردم خودشــان
بایــد نظــارت مردمــی انجــام دهنــد و بــر
اســاس گــزارش آنهــا مداخــات انجــام
مــی گیــرد .تشــدید نظــارت هــا توســط
وزارت بهداشــت بــا مشــارکت بســیج
و هــال احمــر هــم انجــام مــی شــود.
نظــارت هــا بــر ســفرهای خارجــی و مرزهــا
بایــد افزایــش یابــد .مســئولیت پذیــری
و نظــارت ســایر دســتگاه هــا در حیطــه
وظایــف خودشــان هــم بایــد انجــام شــود.
دکتــر تبریــزی در پایــان گفــت :امیدواریــم
کــه گام پنجــم را بــا کمتریــن آســیب
پشــت ســر بگذاریــم تــا ایمنــی جمعــی بــا
واکسیناســیون عمومــی افزایــش و شــدت
ابتــا و مرگهــا کاهــش یابــد تــا جامعــه
بتدریــج بــه شــرایط قبــل از کوویــد 19
برگــردد.

سازمان بسیج با همه
ظرفیت خود برای
مقابله با ویروس کرونا
آماده است
رییــس ســازمان بســیج مســتضعفین گفــت :بســیج آمــاده
مشــارکت گســترده بــا وزارت بهداشــت در راســتای
تشــدید طــرح شــهید ســلیمانی و طــرح هــای الزم دیگــر
بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا اســت ســردار ســلیمانی
رییــس ســازمان بســیج مســتضعفین طــی نامــه ای بــه
دکتــر نمکــی وزیــر بهداشــت از اعــام آمادگــی ایــن
ســازمان در جهــت مشــارکت در تشــدید طــرح شــهید
ســلیمانی و طــرح هــای الزم دیگــر و کمــک بــه متولیــان
عرصــه درمــان همزمــان بــا مــوج چهــارم کرونــا در کشــور
خبــر داد .ســردار ســلیمانی در ایــن نامــه اعــام کــرده
اســت کــه ســازمان بســیج بــا همــه ظرفیــت خــود در
خدمــت ملــت عزیــز ایــران اســامی در مواجهــه بــا
ویــروس کرونــا اســت.

پزشکی

رساج

خبر

زمان رسیدن به قله
موج چهارم کرونا
مشخص نیست

معــاون درمــان وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه
زمــان رســیدن بــه قلــه مــوج چهــارم کرونا مشــخص
نیســت ،گفــت :افــراد جامعــه بایــد ســعی کننــد بــا
مانــدن در منــزل و رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی
از آلودگــی و چرخــش بیشــتر ایــن ویــروس در
محیــط هــای عمومــی و بیــن یکدیگــر جلوگیــری
کننــد دکتــر قاســم جــان بابایــی معــاون درمــان
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه
همــراه دکتــر ملــک پــور رییــس مرکــز نظــارت
و اعتباربخشــی وزارت بهداشــت در ســفر بــه
اســتان مرکــزی از بیمارســتان امیرالمومنیــن (ع)
و پــروژه بیمارســتانی در دســت احــداث ســوانح
و ســوختگی اراک ،بیمارســتان امــام صــادق (ع)
دلیجــان و بیمارســتان شــهید مــدرس ســاوه بازدیــد
و بــه ارزیابــی رونــد ارائــه خدمــات و شــیوه اجــرای
پروتــکل هــای درمانــی پرداختنــد.
معــاون درمــان وزارت بهداشــت در حاشــیه ســفر
خــود بــه اراک بیــان کــرد :کرونــای انگلیســی در
سراســر کشــور پخــش شــده و اســتان مرکــزی نیــز
از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده اســت .تعــداد تســت
هــا و میــزان مثبــت شــدن نتیجــه آنــان بــه شــدت
رو بــه افزایــش اســت .دکتــر جــان بابایــی افــزود :در
اواخــر ســال  ۹۹و دو هفتــه ســال جــاری شــرایط
پایــداری در اســتان مرکــزی حاکــم بــود ،ولــی بــه
دلیــل عــدم رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی
اســتان مرکــزی ،دچــار بحــران مــوج چهــارم شــده
اســت .ایــن مــوج بســیار جــدی تــر از مــوج قبلــی
اســت وی تاکیــد کــرد :میــزان مثبــت شــدن تســت
هــا در بیمــاران مراجعــه کننــده بــه کلینیــک هــای
تنفســی بیــش از  ۶۰درصــد شــده و در بیمــاران
بســتری در بخــش بیــش از  ۸۰درصــد گــزارش
شــده اســت و ایــن یعنــی گرفتــار شــدن در پیــک
چهــارم .معــاون درمــان وزارت بهداشــت افــزود :ایــن
مــوج بســیار جــدی تــر از مــوج قبلــی اســت بــه
طــوری کــه انتشــار و قــدرت ســرایت بســیار ســریع
و خطرنــاک تــری نســبت بــه نــوع کالســیک خــود
دارد ،بنابرایــن افــراد جامعــه بایــد ســعی کننــد ،بــا
مانــدن در منــزل و رعایــت پروتــکل های بهداشــتی از
آلودگــی و چرخــش بیشــتر ایــن ویــروس در محیط
هــای عمومــی و بیــن یکدیگــر جلوگیــری کننــد .وی
بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تمــام تــوان ســعی در حــل
چالــش هــای موجــود داریــم ،خاطرنشــان کــرد:
خوشــبختانه خبرهــای خوشــی از واکســن ایرانــی
کرونــا در راه اســت و امیدواریــم اواخــر فصــل بهــار
بــه مرحلــه تزریــق برســد .تزریــق واکســن تنهــا
شــدت بیمــاری و مــرگ و میــر را کاهــش مــی دهــد
دکتــر جــان بابایــی گفــت :تــا بــه امــروز گروهــی
از کادر بهداشــت و درمــان و ســالمندان واکســینه
شــده و بــه تدریــج بــا تامیــن منابــع ،گــروه هــای
پــر خطــر نیــز واکســینه مــی شــوند.معاون درمــان
وزارت بهداشــت یــادآور شــد :تزریــق واکســن تنهــا
شــدت بیمــاری و مــرگ و میــر را کاهــش مــی دهــد،
بنابرایــن بایــد تــا اتمــام ایــن اپیدمــی ،پروتــکل هــای
بهداشــتی همچنــان بــا جدیــت روزهــای نخســت
رعایــت شــوند.
دکتــر جــان بابایــی افــزود :تــا زمــان رســیدن جامعــه
بــه ســطح کامــل ایمنــی بــا تزریــق واکســن ،تنهــا
راه مقابلــه و کنتــرل ایــن بیمــاری و کاهــش مــرگ و
میــر ،رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی و همکاری
مــردم اســت.
دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک عملکــرد قابــل قبولــی
در ســه مــوج قبلــی داشــت
وی گفــت :بــا توجــه بــه افزایــش صعــودی بیمــاران
در مــوج چهــارم و احتمــال ســرریز شــدن بیمــاران
کرونایــی در ســانتر اصلــی ایــن شــهر (بیمارســتان
امیرالمومنیــن) ،بــه فکــر توســعه و گســترش ســانتر
کرونــا علــی الخصــوص مــگا آی ســی یــو ایــن مرکــز
هســتیم .معــاون درمــان وزارت بهداشــت افــزود:
همچنیــن بــه منظــور پیــش بینــی اضافــه شــدن
بیمارســتان امیرکبیــر بــه ســانتر کرونــا ســعی در
اضافــه کــردن دســتگاه اکســیژن ســاز بــرای ایــن
مرکــز خواهیــم کــرد .دکتــر جــان بابایی خاطرنشــان
کــرد :خوشــبختانه در ایــن بازدیــد تســلط کادر
پزشــکی و پرســتاری کامــا بــه چشــم مــی خــورد
و ایــن نشــان از تــاش و برنامــه ریــزی شــبانه
روزی ،ریــی ،معاونیــن و مدیــران و همــه همــکاران
دانشــگاه علــوم پزشــکی دارد .وی گفــت :دانشــگاه
علــوم پزشــکی اراک عملکــرد قابــل قبولــی در ســه
مــوج قبلــی داشــت و امیدواریــم در ایــن پیــک نیــز
بــا توجــه بــه اســتفاده از تجــارب مــاه هــای گذشــته
و تــوان بــاالی نیــروی انســانی ،از ایــن بحــران نیــز
بــه ســامت عبــور کند.مشــکل کمبــود تخــت در
تمــام دنیــا بــه یــک چالــش جــدی مبــدل شــده
اســت معــاون درمــان وزارت بهداشــت یــادآور شــد:
مشــکل کمبــود تخــت در تمــام دنیــا بــه دلیــل
غافلگیــر شــدن حــوزه ســامت ،بــه یــک مشــکل
و چالــش جــدی مبــدل شــده و در کشــور مــا نیــز
بــر اســاس تخــت هــای موجــود و ظرفیــت هــای
بالقــوه ،برنامــه ریــزی شــده اســت چــرا کــه در غیــر
ایــن صــورت ســر ریــز بیمــاران منجــر بــه اختــال
در رونــد درمــان بیمــاران کرونایــی و ســایر بیمــاران
مــی شــود.بنابراین بیــش از پیــش و بــا جدیــت بایــد
پروتــکل هــای بهداشــتی رعایــت شــوند .دکتــر
جــان بابایــی ضمــن اشــاره بــه اینکــه بیمارســتان
فعلــی ولــی عصــر اراک ،بســیار فرســوده و جوابگــوی
نیــاز کنونــی شــهر اراک نیســت ،گفــت :پــروژه ۵۲۰
تختخوابــی بیمارســتان ولــی عصر(عــج) اراک یــک
خواســته بــه حــق مــردم ایــن اســتان بــوده و بــا
توجــه بــه محدودیــت تخــت هــای درمانــی ،امیــد
مــی رود بــا کمــک دولــت و وزارت بهداشــت بتوانیــم
امســال شــاهد تکمیــل و بهــره بــرداری از آن باشــیم.
وی همچنیــن از مرکــز ســوانح و ســوختگی اراک هــم
بازدیــد کــرد و گفــت :دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک
ســعی دارد ،تجهیــز ایــن مرکــز کــه بــرای اســتان و
کالنشــهر اراک بســیار مهــم و ارزشــمند اســت را بــا
کمــک و مســاعدت ســازمان انــرژی اتمــی ،هرچــه
زودتــر بــه ســرانجام برســاند کــه در ایــن راه وزارت
بهداشــت و معاونــت درمــان نیــز حمایــت هــای خــود
را متوقــف نخواهــد کــرد.

