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معاون درمان وزیر بهداشت:

عمدهتجهیزاتدرمانیوحفاظتیکرونادرکشورتولیدمیشود
معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه نگرانی بابت تجهیزات تشخیصی، 
درمانی و حفاظتی کرونا در کشور نداریم ،گفت: »عمده این تجهیزات 
در حال حاضر در کشور تولید می شود و حتی به فکر صادرات این 

محصوالت هستیم.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، قاسم جان بابایی در جلسه ستاد مدیریت 
و کنترل کرونای استان کرمانشاه با اشاره به استمرار کرونا در کشور گفت: 
»خوشبختانه در برخی استان ها از همان روزهای ابتدایی شاهد مدیریت 
خوب این بیماری بودیم و هیچگاه وضعیت بیماری در این استان ها به 
حد بحران نرسید که کرمانشاه هم یکی از این استان های موفق است.« 
وی با بیان اینکه ارزیابی وضعیت کرونا در کشور و استان های مختلف 
با میزان مرگ و میر قربانیان این بیماری صورت می گیرد، گفت: »در 
همین راستا تمام تالش ما این است که تا حد امکان آمار مرگ و میر 
بیماری را پایین بیاوریم.« جان بابایی خاطرنشان کرد: »در همین راستا 
بحث غربالگری بیماران کرونایی در دستور کار قرار گرفت تا پیش از 
آنکه وضعیت این افراد به حد بحرانی برسد و یا افراد دیگر را آلوده کنند، 
شناسایی شده و تحت مراقبت قرار گیرند.« وی افزود: »زمانی این اقدام 
ارزشمند نتیجه بخش خواهد بود که افراد شناسایی شده ایزوله شوند، 
وگرنه انجام این کار بجز هزینه مضاعف سودی برای کشور نخواهد 

داشت.« جان بابایی تصریح کرد: »در همین راستا بحث نقاهتگاه ها 
می تواند کمک کننده باشد و باید در استان کرمانشاه نیز مانند برخی 

استان های دیگر امکانات رفاهی نقاهتگاه ها ارتقا داده شود.«
وی افزود: »عدم استقبال از نقاهتگاه ها به دلیل کمبود امکانات رفاهی 
است و زمانی می توان انتظار داشت افراد به این مراکز مراجعه داشته 

باشند که امکانات رفاهی برای آنها فراهم شود.« معاون درمان وزارت 
بهداشت در ادامه گفت: »خوشبختانه عمده این تجهیزات در داخل 
کشور تولید می شود و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.« وی افزود: 
»بعضا در برخی اقالم درمانی و محافظتی از سوی شرکت های تولید 
کننده هم درخواست صادرات داریم و ما هم مشخص کردیم که چه 

مقدار نیاز داخلی داریم و چه میزان می توانند صادرات انجام دهند.«
جان بابایی تصریح کرد: »در بحث کیت های تشخیصی هم نگرانی 
جدی وجود ندارد و بخشی از این کیت ها داخل کشور تولید شده و 

بخشی هم وارد می شود.«
وی با اشاره به ارتقا فعالیت های تشخیصی در بحث کرونا گفت: »در 
روزهای اول تنها یک آزمایشگاه تشخیصی کرونا در کشور فعال بود و 
در حال حاضر تعداد این مراکز به 150 مورد رسیده است.« جان بابایی 
با اشاره به پایین بودن آمار مرگ و میر مبتالیان کرونای باالی 70 سال 
در کشور نسبت به آمریکا و سایر کشورهای اروپایی، گفت: »علت این 
امر بحث نگهداری از سالمندان در خانه است، چرا که عمده مرگ و میر 
این افراد در آمریکا و اروپا مربوطه به آسایشگاه های سالمندان است. در 
واقع کرونا به ما یاد داد فرهنگ احترام به سالمندان و نگهداری از آنها 

در آغوش خانواده باید با جدیت بیشتری حفظ شود.«

رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران، نسبت به انجام 
جراحی های زیبایی غیرقانونی در شرایط کرونا هشدار داد. 

به گزارش سپید، حامد باطنی در مورد انجام جراحی های زیبایی 
غیرقانونی در شرایط کرونایی توسط تکنسین ها و افراد غیرحرفه ای، 
گفت: »افراد برای جراحی زیبایی به افرادی مراجعه کنند که فعالیت 
آن ها از طریق مراکز قانونی همچون وزارت بهداشت، سازمان نظام 
پزشکی و انجمن جراحان پالستیک و زیبایی مورد تایید قرار گرفته 
باشد.« رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران، اظهار داشت: 
»با شرایط همه گیری ویروس کرونا تغییرات زیادی در همه جنبه های 
زندگی افراد از جمله ارائه خدمات پزشکی در حوزه های مختلف 
ایجاد شد.« وی با اشاره به اینکه ابتدای گسترش بیماری کرونا 

فعالیت های پزشکی که از نظر حیاتی برای بیماران ضروری نبود 
متوقف شد ولی به ترتیب بر حسب صالحدید وزارت بهداشت 
فعالیت های پزشکی مختلف از جمله اعمال پالستیک و زیبایی به 
صورت کامل آغاز شد، گفت: »جراحان پالستیک در حال حاضر 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های ابالغی 
از سوی وزارت بهداشت اعمال مربوط  پالستیک و زیبایی را 
انجام می دهند.« وی ادامه داد: »متاسفانه در ایامی که به دلیل، انجام 
جراحی های غیرضروری متوقف شده بود برخی از تکنسین ها و 
افراد غیرحرفه ای به حوزه اعمال پالستیک و زیبایی روی آوردند 

و این مسئله عواقبی را برای بیماران به همراه داشته است.«
وی ضمن توصیه به بیماران گفت: »بیماران برای پیشگیری از 

عواقب جراحی های پالستیک و زیبایی باید حتماً به جراحان 
حاذق مراجعه کنند که فعالیت آن ها از طریق مراکز قانونی همچون 
وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و انجمن جراحان پالستیک 
و زیبایی مورد تایید قرار گرفته باشد چراکه در غیر این صورت 
جراحی پالستیک می تواند عوارض غیر قابل بازگشتی برای آنها 

به همراه داشته باشد.
به گزارش مهر، باطنی گفت: »به نظر می رسد کرونا تا مدت 
زمان طوالنی ادامه داشته باشد لذا انجمن جراحان پالستیک 
و زیبایی دستورالعمل ها و راهنمایی های الزم را برای اعضای 
انجمن اعالم کرده و امیدوارم که بتوانیم خدمات بهینه تری به 

بیماران ارائه دهیم.«

رئیس انجمن جراحان پالستیک ایران هشدار داد

تبعات جراحی های زیبایی غیر قانونی در ایام کرونا

خبـر

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه 
در حال حاضر در مرحله حمله به کرونا قرار داریم، تاکید کرد: »تالش 
می شود مبتالیان پیش از وخامت حال و پیش از انتقال بیماری به 

سایر افراد جامعه، شناسایی شوند.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، محمد مهدی گویا در جلسه ستاد 
مدیریت و کنترل کرونای استان کرمانشاه با بیان اینکه در ماه های 
ابتدایی شیوع کرونا، کشور در حالت تدافعی قرار داشت، گفت: »در 
آن روزها تمام تالش و تمرکز ما بهبود روند درمان و جلوگیری از 
مرگ و میر افراد بود و عمال در الک دفاعی رفته بودیم.« وی افزود: 
»یک ماهی است که حمله به کرونا را شروع کرده ایم و تالش ما 
این است مبتالیان بیماری را قبل از اینکه راهی مراکز درمانی شوند 
شناسایی کرده و از شیوع هرچه بیشتر بیماری در جامعه پیشگیری 
کنیم.« گویا از مرحله غربالگری به عنوان یک مرحله ارزشمند در 

بحث مقابله با کرونا یاد کرد و افزود: »زمانی این مرحله از کار موفقیت 
آمیز خواهد بود که مردم همکاری کرده و مبتالیان شناسایی شده 
ایزوله شده و قرنطینه شوند.« گویا به راه اندازی مراکز 16 ساعته 
در کشور اشاره کرد وافزود: »این مراکز 16 ساعت در روز فعالیت 
دارند تا ناقلین بیماری را شناسایی کنند و در کنار آن بحث غربالگری 
اینترنتی و تلفنی هم در حال انجام است.« وی تصریح کرد: »در کنار 
بحث غربالگری، بسیار مهم است که به مردم آموزش داده شود که 
بعد از ابتال به بیماری چطور از خود مراقبت کرده و چطور مانع 
انتقال بیماری به دیگران شوند، چرا که اگر این مرحله از کار لحاظ 
نشود قطعا با شیوع زیرپوستی بیماری مواجه خواهیم شد و مراکز 
درمانی مملو از بیمار می شوند.« این مسئول با خطرناک دانستن این 
تصور از سوی مردم که شرایط جامعه عادی شده، افزود: »به هیچ 
عنوان شرایط کشور به لحاظ شیوع کرونا به حالت عادی برنگشته 

و در هیچ استانی وضعیت عادی نداریم. مردم باید با جدیت رعایت 
پروتکل های بهداشتی را داشته باشند.«

وی تاکید کرد: »مردم باید بدانند کرونا همچنان در سطح جامعه وجود 
دارد و نباید مراسم و تجمعات و مجالس به حالت عادی برگردد.«

گویا از تمام مسئولین استان ها خواست تا تنها به اطالع رسانی و آگاه 
سازی مردم نسبت به خطرات کرونا و رعایت نکات بهداشتی الزامی از 
طریق صدا و سیما اکتفا نکرده و حتما از شیوه های اطالع رسانی محلی 
در محالت مختلف و بویژه مناطق حاشیه نشین شهرها استفاده کنند.«

این مسئول همچنین از دستگاه های مختلف خواست جهت کنترل 
هرچه بهتر بیماری، از حضور کارمندان بیمار خود در محل کار 
خودداری کرده و اجازه دورکاری بدهند. این مسئول در پایان تاکید 
کرد: »همه مردم و مسئولین باید همکاری کرده تا بتوانیم این روزهای 

سخت را پشت سر بگذاریم.«

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:
در مرحله حمله به کرونا هستیم


