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ادامه از صفحه 4
فعالیت مراکز جامع سالمت  16ساعته ،بخش
دیگر توضیحات فرخی بود« :در این مراکز
پزشک و پرستار و امکانات درمان این بیماری
محیا شده تا مردم به خاطر احساس یک تب
که ممکن است به دالیل دیگر مانند عفونت
ادرار یا بیماریهایی غیر از کرونا ایجاد شده
باشد ،به بیمارستانها مراجعه نکنند و باالجبار با
آلودگیهای محیط بیمارستان مواجه نشوند که
مبادا تازه در بازگشت ،مبتال به کرونا هم بشوند».
وی ادامه داد« :بعد از اینکه بهورز یا مراقب
سالمت ،فرد دارای عالمت را به یکی از مراکز
 16ساعته معرفی و هدایت کرد ،در آنجا
پزشک او را معاینه میکند و اگر اقدام درمانی
الزم داشته باشد ،داروی مخصوص بیماری را
برای او تجویز میکند و بعد از آن ،براساس
پروتکلی که تعریف و تدوین شده است ،موارد
فوریتی به بیمارستان ارجاع داده میشود و
موارد دیگر را هم به منزل و قرنطینه خانگی
توصیه میکنند».
فرخی با بیان اینکه کار ما در این مرحله و
پس از ارجاع بیمار به بیمارستان یا به منزل،
پایان نمیپذیرد ،تصریح کرد« :ما بیمار را از
این به بعد هم رها نمیکنیم به دلیل اینکه ما
به دنبال این هستیم که حتما زنجیره انتقال را
قطع کنیم .بر همین اساس دستورالعملی ابالغ
شد با عنوان «بسیج ملی مبارزه با کرونا» که
برای انجام دستورالعملهای آن 4 ،تیم درنظر
گرفته شده است:
 )1تیم مراقبت
 )2تیم سالمسازی محیط
 )3تیم ادارات و سازمانها
 )4تیم کمپین ورودی و خروجی
شهرها
وظیفه تیم اول ،مراقبت موثر با همکاری نیروهای
بسیج است .هشتاد هزار نفر نیروی بسیجی به

ما معرفی شد و ما این نیروها را با  50هزار
نیروی خودمان لینک کردیم و مواردی که
مبتال هستند یعنی در مراکز  16ساعته بیماری
آنها تشخیص داده شده است ،از مسیر همان
پرونده الکترونیک در کارتابل مراقب سالمت یا
بهورز قرار میگیرند و پس ارز آن ،این نیروها
با همکاری نیروهای بسیج ،خدمات آموزشی
درخصوص بحث قرنطینه و پیگیری وضعیت
اطرافیان و مواردی از این دست را برای بیمار
انجام میدهند .بنابراین اصال نیازی نیست که
به همه مردم به صورت حضوری مراجعه شود
چون غربالگریها بر بستر الکترونیک انجام شده
است .ولی درمورد بیماران برای اینکه پیگیری
بهتری صورت گیرد ،نیروهای ما به صورت
حضوری برای ادامه روند درمان مراجعه میکنند.
تیم دوم ،تیم بهسازی و سالمسازی محیط است.
همانطور که پیشتر هم اشاره کردم ،مراقب
سالمت یا بهورز در همان منطقه جغرافیایی
محل خدمت ،اماکن و تجمعگاهها ،میادین،
مساجد ،فروشگاهها و محیطهای عمومی از
این قبیل را شناسایی میکند و بعد از آن ،با
کمک همان هشتاد هزار نیروی بسیج ،اقدام
به گندزدایی و ضدعفونی کردن محیطهایی
که تجمع مردم در آنها زیاد است ،میکنند.
تیم سوم ،تیم ادارات و سازمانها است .هر
ادارهای بر اساس پروتکلی که از طرف ستاد
ملی مبارزه با کرونا ابالغ شده است ،موظفند
بحثهای غربالگری ادارات را خودشان با
همکاری حوزه بهداشت انجام دهند و اقداماتی
مانند تبسنجی در ورودی ادارات و گندزدایی
و ضدعفونی محیط هم توسط آنها انجام میشود.
در نهایت تیم چهارم ،با عنوان کمپین ورودی
و خروجی شهرها پیشبینی شدند که با ابالغی
که صورت گرفت ،فعال فقط خروجی شهرها
را پوشش میدهند .امروز  11استان پایلوت
شدند و احتماال به سراسر کشور هم تسری
پیدا میکند .براساس این طرح ،با کمک نیروی

هالل احمر و راهنمایی و رانندگی نیروی
انتظامی و پلیس راه ،تیمهایی در خروجی
شهرها مستقر شده و تبسنجی انجام میدهند
و کسانی که قصد خروج از شهر دارند را
از نظر عالئم بیماری چک میکنند .اگر فرد
عالئم بیماری نداشته باشد ،میتواند از شهر
خارج شود ولی در صورتیکه عالمتدار بوده
و یا اینکه تب داشته باشد ،به این دسته اجازه
خروج از شهر داده نمیشود و آنها به همان
شهری که قصد خروج از آن را داشتهاند،
بازگردانده شده و به یکی از مراکز  16ساعته
ارجاع داده میشوند تا اینکه مورد بررسی و
درمان قرار گیرند».
حدود  18میلیون نفر غربالگری شدهاند
معاون مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت
گفت« :تا این لحظه که ما مشغول گفتوگو
هستیم یعنی ساعت  17روز سهشنبه  27اسفند،
تعداد  17میلیون و  926هزار نفر مورد غربالگری
قرار گرفتهاند و البته این تعداد ،دائما در حال
افزایش است 5 .میلیون نفر از این تعداد از طریق
سایت  salamat.gov.irخودارزیابی کرده و
به چرخه غربالگری وارد شدهاند و حدود 13
میلیون نفر هم توسط همکاران بهورز و مراقبان
سالمت ما به صورت تلفنی و از طریق سامانه
 4030با آنها تماس گرفته شده و وضعیت
سالمتیشان مورد ارزیابی قرار گرفته است».
وی خاطرنشان کرد« :بنابراین همانطور که
توضیح دادم ،همه مراحل غربالگری ما به
صورت مجازی و از طریق سایت یا تلفن
انجام میشود .تنها مراجعه حضوری ما مربوط
به کسانی است که پس از غربالگری به مراکز
 16ساعته ارجاع داده شده و در آنجا بهعنوان
بیمار مورد شناسایی قرار گرفتهاند که این گروه
یا در بیمارستان بستری و یا به منزل خودشان
هدایت میشوند و در این مرحله نیروهای ما
با هدف قطع زنجیره انتقال ،با مراجعه به منزل
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این اشخاص ،آموزشهای الزم را برای قرنطینه
و ادامه درمان در اختیار آنها قرار میدهند».
بابک فرخی در پاسخ به این سوال خبرنگار
سپید که اگر کسی غربالگری شد و دو روز
بعد عالئم بیماری در او نمایان شد ،تکلیف
چیست؟ گفت« :اگر فردی همین امروز وارد
سایت خودارزیابی شده و غربالگری انجام
شد و روز بعد ،احساس کرد که عالئم بیماری
دارد ،هیچ محدودیتی ندارد و میتواند مجددا
با همکاران ما ارتباط برقرار کند .اینطور بگویم
که هر فرد ایرانی میتواند هر روز به سامانه
 salamat.gov.irوارد شود و با پاسخگویی به
سواالت ،خود را چکآپ کند و هیچ محدودیتی
وجود ندارد .البته هر فردی فقط روزی یکبار
میتواند این کار را انجام دهد».
وی توضیح داد« :البته این افرادی که مجددا
وارد سایت میشوند ،جزو آماری که به صورت
روزانه اعالم میشوند ،نیستند .درواقع برای
خودارزیابی هم کد ثبتنامشده وجود دارد و هم
کد یونیک .اگر مالک ،براساس کد ثبتنامشدگان
باشد ،یک نفر که  10بار مراجعه کرده باشد،
 10مرتبه حضور او در سامانه ثبت میشود
ولی آماری که هر روز اعالم میشود ،براساس
کد یونیک است .یعنی کد ملی بابک فرخی
فقط یک بار شمرده میشود .ممکن است 10
میلیون نفر در سایت ثبتنام کرده باشند ولی از
میان این  10میلیون ،فقط  7میلیون کد یونیک
وجود داشته باشد که همین ،مبنای اعالم آمار
غربالگری روزانه و کلی است».
معاون مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت
در پاسخ به این سوال که آیا کشور دیگری جز
ایران ،مقابله با کووید 19را از چنین مسیری
دنبال میکند یا نه ،گفت« :باالخره کشورهای
دیگر هم فعالیتهایی متناسب با کشور خودشان
دارند ولی این مدلی که با داشتن خانه بهداشت
و پایگاه سالمت و مراکز خدمات جامع سالمت
در کشور ما انجام میشود ،تا جایی که من
اطالع دارم ،در منطقه و حتی دنیا خاص است».
تاکید نهایی فرخی این بود که هرکس که
احساس میکند عالئمی از بیماری مانند تب
دارد ،بیدرنگ به بیمارستان مراجعه نکند.
وی اظهار داشت« :ما از طریق همین مراکز
 16ساعته و خانههای بهداشت و پایگاههای
سالمت میتوانیم جلوی انتقال این بیماری را
بگیریم .بنابراین این دسته از مردم میتوانند
به جای مراجعه حضوری به بیمارستان ،به
راحتی و از همان منازل خود با سرزدن به
سایت  salamat.gov.irبه سواالتی که در
پرسشنامه وجود دارد پاسخ دهند و وقتی که
پس از آن همکاران ما با شماره  4030با آنها
تماس برقرار میکنند ،بدانند که این شماره
مربوط به بهورزان و مراقبان سالمت است
و یک تلفن تبلیغاتی نیست که بخواهند رد
تماس کنند .ضمن اینکه مردم هم میتوانند با
شماره  4030تماس گرفته و سواالت خود را
با همکاران ما در میان بگذارند و پاسخ خود
را دریافت کنند».
وی در پایان گفت« :من پیشاپیش سال نو را به
همه هموطنان عزیزم تبریک میگویم و با تاکید
بر اینکه حتما در ایام نوروز هم در خانههای
خود بمانیم ،آرزو میکنم که سال  ،99سال
بسیار خوب و پرباری برای همه ما باشد».

