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معاون ستاد فرماندهی کرونا در کالنشهر تهران هشدار داد خبـر

موج فزاینده کرونا در میانساالن و جوانان 
عملیات  فرماندهی  ستاد  برنامه ریزی  معاون 
با  تهران  کالنشهر  در  کرونا  بیماری  مدیریت 
هشدار نسبت به افزایش تصاعدی آمار مبتالیان 
به کرونا طی دو هفته اخیر و بویژه سه روز اخیر، 
گفت: »افزایش میزان ابتال از یک سطحی باالتر 
در کنار خستگی مفرط و فرسودگی کادر درمان، 
منجر به افزایش بسیار شدید مرگ و میر بیماران 

کرونا در سطح کشور خواهد شد.« 
به گزارش سپید علی ماهر در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به وضعیت بیمارستان ها در سطح شهر تهران، 
اظهار کرد: »در کنار ظرفیت محدود تخت های 
بستری و بخصوص تخت های ویژه که در حال 
حاضر درصد باالیی از آنها اشغال شده، هم اکنون 
با فرسودگی و خستگی مفرط پرسنل درمان نیز 
روبرو هستیم، پرسنلی که از اسفندماه در حال 
و  بازتوانی  برای  فرصتی  و  بوده  ارایه خدمت 

ریکاوری خود نداشته اند.«
وی با تاکید بر فشار باالی کاری بر کادر درمان 
طی دوران شیوع کرونا و افزایش مضاعف این 
بار طی روزهای اخیر، گفت: »این مساله طبیعتا 
به فرسودگی و تضعیف سیستم ایمنی بدن کادر و 
پرسنل درمان منجر شده و از این طریق در معرض 
خطر باالتری نیز قرار می گیرند.« وی هشدار داد: 
»ادامه این روند مطمئنا توانایی کادر درمان برای 
مدیریت بیماری را به شدت تضعیف می کند و 
به دنبال آن با افزایش بیشتر آمار ابتال و میزان 

مرگ و میر بیماران کرونا مواجه خواهیم شد.«
معاون ستاد کرونای تهران با بیان اینکه تنها شاخص 
 ICU نجات بیماران بدحال، وجود تخت های ویژه و
نیست، اظهار کرد: »توان کادر درمان و متخصصان 
و حضور آنان در بخش های ویژه اهمیت باالتری 
دارد، این درحالیست که در شرایط فعلی نه تنها 

با ازدحام باالی بستری بیماران در بخش های ویژه 
روبرو هستیم، بلکه از طرف دیگر توان متخصصان 
و کادر درمان کاهش پیدا کرده و در این شرایط 
پاسخگویی درمانی به مبتالیان و بیماران بدحال 

و مدیریت بیماری تضعیف خواهد شد.« 
وی ادامه داد: »در اوایل  شیوع بیماری شاهد 
بودیم که میزان مرگ و میر در شهرهای دارای 
تخت ویژه ولی بدون حضور متخصص با مناطق 
فاقد تخت ویژه، تفاوت زیادی نداشت. به عبارت 
دیگر با ادامه این روند نه تنها توان کادر درمان 
تضعیف می شود، بلکه احتمال خطر و ابتالی 
آنان نیز افزایش می یابد و در نهایت تخت بدون 

وجود متخصص کمک زیادی به ما نمی کند.«
ماهر، رها سازی رعایت اصول بهداشتی، شرکت 
افراد در مکان های شلوغ و عمومی، مجالس ختم 

و عروسی و مسافرت ها، بدون رعایت پروتکل ها 
و پوشش ماسک و فاصله گذاری ها را از مهم ترین 
علل افزایش آمار ابتال بخصوص در تهران مطرح 
کرد و گفت: »اگر مردم پروتکل ها و محدودیت ها 
را رعایت کنند، مطمئنا این وضعیت روند کاهشی 

پیدا خواهد کرد.«
معاون برنامه ریزی ستاد فرماندهی کرونا در تهران با 
ابراز تاسف نسبت به عدم رعایت اصول بهداشتی 
و فاصله گذاری ها در سطح شهر،  گفت: »نتیجه 
این عدم رعایت ها ایجاد این وضعیت فاجعه بار 

و اسفباری است که شاهد آن هستیم.«
ماهر با بیان اینکه برخالف انتظارات برخی از 
صاحب نظران، بیماری در تابستان فروکش نکرد، 
اظهار کرد: »نه تنها شیوع بیماری کاهش پیدا نکرده 
بلکه وضعیت بدتر شده و از آنجا که سطح توان 

کادر درمان و امکانات محدود است، ادامه این 
روند و افزایش میزان ابتال از یک سطحی باالتر، 
منجر به افزایش بسیار شدید مرگ و میر بیماران 

کرونایی در سطح کشور خواهد شد.«
معاون ستاد فرماندهی کرونا در کالنشهر تهران 
با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا بیمارستان های 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با حداکثر توان خود وارد عرصه خدمت شد، 
گفت: »تمام بیمارستان های عمومی تحت پوشش 
دانشگاه زیر بار مدیریت بیماری رفتند و شاید 
بیش از سایر دانشگاه ها با ازدحام بیمار و اشغال 
تخت ها به خصوص تخت های ویژه روبرو بودیم.« 
ماهر با تاکید بر اینکه تخت های بیمارستانی ما 
»با  گفت:  است،  شدن  پر  حال  در  سرعت  به 
تکمیل یک به یک بیمارستان ها و به خصوص 
تخت های ویژه، بیماران به سایر بیمارستان ها ارجاع 
داده می شوند. ولی ظرفیت ها محدود است و به 
زودی با اشغال تخت صد در صد بخش های ویژه 

مواجه خواهیم شد.«
وی با بیان اینکه رعایت پروتکل ها از سوی مردم 
به بهبود شرایط و کاهش آمار ابتال و مرگ و میر 
کمک زیادی می کند، تاکید کرد: »متاسفانه تعداد 
و  کرده  پیدا  افزایش  به شدت  بدحال  بیماران 
خصوصا با موج جدید افزایش درصد ابتال در 
بین میانساالن و جوانان روبرو هستیم که علت 

آن در دست بررسی است.«
معاون ستاد کرونای تهران در خاتمه با اشاره به 
ارسال نامه ای به امضای استاندار تهران و فرمانده 
ستاد کرونا در کالنشهر تهران به ستاد ملی کرونا 
با مضمون اعمال محدودیت های بیشتر در تهران، 
گفت: »امیدواریم که پیشنهادات و محتوای این 

نامه به سرعت تصویب و اجرایی شود.«

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: 
»اهمیت و ارزش توسعه تخت های بیمارستانی کشور در دولت 

تدبیر و امید در روزهای کرونایی مشخص شد.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی روز چهارشنبه در نشست 
ستاد استانی مقابله با کرونا در آذربایجان شرقی افزود: »اگر توسعه 
زیرساخت های درمانی و بهداشتی در دولت های یازدهم و دوازدهم 
اتفاق نمی افتاد، مدیریت کرونا به این خوبی انجام نمی گرفت و 
وضعیت بد می شد.« وی با تاکید بر لزوم هم افزایی برای مدیریت 
و کنترل شیوع کرونا اظهار کرد: »اگر مهار بیماری اتفاق نیفتد، هر 
قدر هم زیرساخت ها را زیاد کنیم، وقتی بار بیماری زیاد شود، 

قدر مطلق مرگ و میر و سوز و داغ خانواده ها بیشتر می شود.«
وی با بیان اینکه کرونا بیماری ای نیست که وضعیت ابتال به آن 
امروز قرمز و فردا سفید شود، بلکه هنوز در پیک اولش است، ادامه 
داد: »تجربه جهانی نشان می دهد هر ساختاری که در جامعه آزاد 

می شود، این بیماری به شکل سینوسی افزایش می یابد.« 
جان بابایی با اشاره به اینکه این بیماری تا آخر امسال با ماست، 

گفت: »تعریف وضعیت های قرمز، نارنجی و سفید برای استان ها 
و شهرستان ها از نظر ابتال به کرونا نیز نسبی است و اتفاقاً نگرانی 
ما در مورد استان های سفید بیشتر است، زیرا اوج شیوع در آنها 

هنوز اتفاق نیفتاده است.«
وی ادامه داد: »با توجه به اینکه بیشترین خطر این بیماری برای 

سالمندان است و کودکان نیز از نظر چرخه انتشار مهم می باشند، 
هر استان باید با توجه به رفتارشناسی خاص خود، نسخه متفاوتی 

برای مدیریت شیوع ویروس بپیچد.«
وی با تاکید بر لزوم اعمال دقیق پروتکل های بهداشتی دز اماکن و 
مجتمع های تجاری و واحدهای کسب و کار اضافه کرد: »اگر کسی 
کسب کاری را راه انداخته که پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت نمی کند، باید تعطیل شود تا برای دیگران 

الگوسازی رفتاری شود.«
معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرد: »باید تغییر رفتارها به عنوان 

شاخص تاثیرگذار در افزایش آمار مبتالیان مدیریت شود.«
وی گفت: »زمانی که کشور آلوده است، هیچ استانی نمی تواند 

بگوید که سفید هستم و سفید باقی می مانم.«
به گزارش ایرنا وی همچنین با ابراز رضایت از اقدامات انجام گرفته 
در زمینه توسعه زیرساخت های درمانی آذربایجان شرقی یادآوری 
کرد: »امسال ۴۰ تخت ویژه اضافه نیز به امکانات درمانی استان 

اضافه و تجهیز بیمارستان مردانی آذر آغاز می شود.«

معاون وزیر بهداشت: 

اهمیت توسعه تخت های بیمارستانی در شرایط کرونایی مشخص شد


