
مدیربخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری مطرح کرد

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
۱۴۸ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین وضعیت کرونا در کشور 
را تشریح کرد و گفت: »طی بیست و چهار ساعت گذشته 
دو هزار و ۴۴۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که یک هزار و ۱۴۸ تن از آنها بستری شدند. «
به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از روز جمعه تا 
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هزار و ۴۴۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۱۴۸ مورد 
بستری شدند.« وی ادامه داد: »مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۳۷ هزار و ۸۷۸ نفر رسید.«

وی همچنین گفت: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۴۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۱ هزار و ۴۰۸ نفر رسید.«

الری افزود: »خوشبختانه تا کنون ۱۹۸ هزار و ۹۴۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند.« وی تاکید کرد: »۳۱۳۶ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند.« الری ادامه داد: »تا کنون یک میلیون و ۷۶۹ هزار و ۵۲۰ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.« سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم رعایت 
بهداشت فردی و اجتماعی، لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شست وشوی مکرر دست ها و 
بویژه استفاده از ماسک هنگام خروج از منزل و حضور در تجمعات، گفت: »استان های خوزستان، 
آذربایجان های غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و ایالم در 
وضعیت قرمز قرار دارند.« وی همچنین تاکید کرد: »استان های تهران، فارس، اصفهان، مازندران، 

همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان، البرز و لرستان در وضعیت هشدار قرار دارند.«

آمار کرونا

خبـر

مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با 
بیان اینکه با اوج بیماری کرونا در بسیاری از مناطق 
کشور روبرو هستیم، گفت: »در شرایط کنونی باید 
مسئولین، دولت، مجلس و هر ارگان و سازمانی 
که مسئولیتی در این رابطه دارد برای مهار و کنترل 

بیماری واکنش سریع داشته باشد.«
به گزارش سپید، پیام طبرسی با هشدار جدی نسبت 
به وضعیت بحرانی بیمارستان ها و با بیان اینکه 
بسیاری از بیمارستان های پذیرش کننده بیماران 
کرونایی تکمیل شده است، گفت: »در صورتیکه 
بحران ایجاد شده کنترل و مدیریت نشود، از همه 
جهات ضربه خواهیم خورد و اولین جایی که دچار 
صدمه می شود سالمت مردم است. متاسفانه در حال 
حاضر تعداد باالیی از مردم در بیمارستان بستری 
هستند و خیلی ها در لیست انتظار برای بستری به 
سر می برند، وضعیتی که شایسته کشور ما نیست.«
وی با بیان اینکه بارها بر اهمیت مسئله کرونا و رعایت 
اصول بهداشتی و فاصله گذاری ها برای پیشگیری از 
شیوع و انتقال بیماری تاکید شده و دیگر مطلبی در 
این رابطه باقی نمانده، گفت: »با توجه به وقوع اوج 
بحران کرونا که در حال حاضر حداقل در تهران با 
آن روبرو هستیم، باید اقدامات و مداخالت جدی 

برای مدیریت شرایط اعمال شود.«
مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری ادامه 
داد: »همانگونه که مشاهده می شود و آمارها نیز 
نشان می دهد با اوج بیماری کرونا در بسیاری از 
مناطق کشور و طبق اعالم وزارت بهداشت در ۱۴ 
استان روبرو هستیم که تهران نیز جزو آن هاست. 
البته این وضعیت قابل پیش بینی بود و خود بنده 
از ۵ خرداد  مکرراً هشدار دادم که مسافرت های 
بی رویه و شرکت در مراسمات و تجمعات منجر 
می شود که کرونا از کنترل ایجاد شده، خارج شود 
و متاسفانه این اتفاق افتاد و همه کسانی که این 
توصیه ها را جدی نگرفته و رعایت نکردند، امروز 

باید خود را مسئول بدانند.«
این متخصص عفونی با تاکید بر اینکه در شرایط 
کنونی باید مسئولین و هر ارگان و سازمان و فردی 
که مسئولیتی در این کشور دارد از حالت منفعالنه 
خارج شود، اظهار کرد: »در حال حاضر متاسفانه 
سیستم در مقابل این اتفاقات منفعل بوده و واکنش 
سریع نداریم. همین مسئله باعث بروز بحران کنونی 
شده، به گونه ای که حداقل در شهر تهران تخت خالی 

برای بستری بیمار کرونایی وجود ندارد و همین 
االن بیماران زیادی در نوبت بستری در بیمارستان 

هستند، وضعیتی که  شایسته ما نیست.«
طبرسی با ذکر نکاتی جدی برای کنترل و مدیریت 
و رهایی از بحران ایجاد شده، عنوان کرد: »اولین قدم 
لغو کلیه تجمعات و تعطیلی هر مساله ای است که 
باعث تجمع افراد می شود، پاساژها، مراکز خرید، 
رستوران ها، کنسرت،  سینما و هر چیز دیگری که 
باعث تجمعات می شود باید هرچه سریعتر لغو شود.«
مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح  دانشوری با 
انتقاد از شرایط برگزاری امتحانات و بخصوص 
کنکور سراسری، گفت: »به عنوان نمونه با برگزاری 
حضوری کنکور تجمعات چند صدهزار نفری ایجاد 
می شود که این مسئله باعث انتقال شدید بیماری 

خواهد شد که بسیار خطرناک خواهد بود.«
رعایت  برای  تمهیدات جدی  »باید  افزود:  وی 
فاصله گذاری در وسایل نقلیه عمومی مانند مترو و 

اتوبوس اندیشیده و اجرا شود.«
طبرسی »دورکاری کارمندان« را نکته سوم دانست و 
ادامه داد: »نباید در ادارات تجمع ایجاد شود، بسیاری 
از مبتالیان کنونی کارمندان هستند، چراکه در یک 
محیط فردی بیمار شده و سایرین را مبتال می کند.«
وی مساله بعدی را ممنوعیت مسافرت های بین 
عنوان کرد و گفت:  آن  کنترل شدید  استانی و 
»در حال حاضر افراد به راحتی و بدون کنترل از 
یک منطقه به منطقه دیگر مسافرت کرده و باعث 
انتقال بیماری می شوند. این مساله به خصوص در 
مسافرت های هوایی بسیار با اهمیت است، چراکه 
در حال حاضر تعداد زیادی بیمار از شهر خود به 

سایر مناطق مسافرت می کنند و مسافران زیادی را در 
هواپیما و مسیر مبتال می کنند، متاسفانه نکات کنترلی 
و بهداشتی در این رابطه رعایت نمی شود،  در حالیکه 
در این شرایط باید به دیگران هم فکر کنیم  و تنها 
به فکر خود و اطرافیان خود نباشیم. چراکه در این 
پروسه انتقال ممکن است بیماری به فردی منتقل 
شود که کارش به آی سی یو و شرایط خطرناک 
کشیده شود و مطمئنا هیچ کس راضی نیست که 
باعث صدمه دیگران شود، ولی ناخواسته و ندانسته با 
این شرایط ممکن است این مساله اتفاق بیافتد.« این 
عضو هیات علمی دانشگاه خطاب به شرکت های 
هواپیمایی، خواستار شد: »شرکت های هواپیمایی 
حتما این مسئله را رعایت کنند و از ورود بیماران 
به هواپیما جدا جلوگیری کنند. این قضیه نیازمند 
یک چک و نظارت جدی است. همچنین در این 
رابطه باید قانونی وجود داشته باشد که با متخلفین 
به صورت جدی برخورد شود، به عبارت دیگر 
باید افراد بیمار از طریق کد ملی رهگیری شده و 
از ورود آنان به هواپیما جلوگیری شده و با آنها به 
شدت برخورد شود؛ چراکه در صورت سوار شدن 
افراد زیادی را در معرض آلودگی قرار می دهند.«

طبرسی  گفت: »باید قوانینی تدوین شود تا با افرادی 
که در اماکن عمومی اصول بهداشتی را رعایت نکرده 
و از ماسک استفاده نمی کنند به شدت برخورد شود؛ 
چراکه در حال حاضر سالمت جامعه به شدت در 
معرض خطر قرار دارد. متاسفانه در حال حاضر 
تعداد باالیی از مردم در بیمارستان بستری هستند و 
خیلی ها در لیست انتظار برای بستری به سر می برند،  

وضعیتی که شایسته کشور ما نیست.«ایسنا

اخطار ایمنی برای بیش از ۴۰۰ هشدار نسبت به تکمیل ظرفیت بیمارستان های پذیرش کننده کرونا
بیمارستان  و مرکز درمانی در تهران

و  آتش نشانی  سازمان  پیشگیری  معاون 
خدمات ایمنی شهرداری تهران از صدور 
اخطار ایمنی برای بیش از ۴۰۰ بیمارستان و 

مرکز درمانی در پایتخت خبر داد. 
به گزارش سپید، محمود قدیری در گفت وگو 
با ایسنا اظهارکرد:  »کارشناسان آتش نشانی در 
سال های اخیر از بسیاری از اماکن عمومی و 
تجمعی بازدید کرده و با بررسی موارد ایمنی، 
خالها و موارد نقض ایمنی را به مالکان هشدار 
داده اند.« وی با بیان اینکه بیمارستان ها و مراکز 
درمانی نیز از جمله مواردیست که آتش نشانان 
اقدام به بازدید از آن کرده اند، خاطرنشان کرد: 
»بیمارستان ها جزو مراکزی هستند که ایمنی 
آنها از اهمیت باالیی برخوردار است، چرا 
که تعداد قابل توجهی از مراجعه کنندگان به 
این مراکز را بیماران و افرادی شامل می شوند 
که به دالیل مختلف درمانی و بیماری، امکان 
تردد و واکنش به موقع به حوادث را ندارند.«

معاون پیشگیری سازمان  آتش نشانی تهران 
ادامه داد: »در جریان این بازدیدها بیش از 
۴۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی در پایتخت 
شناسایی شد که دارای مشکالت ایمنی است 
که در این خصوص اخطار الزم به مسئوالن 
این مراکز ارائه شده بود. همچنین در اکثر 
این موارد دستورالعمل ایمنی مربوطه هم به 
این مراکز داده شده بود.« قدیری با اشاره به 
حادثه هفته گذشته انفجار و حریق در کلینیک 
درمانی در حوالی میدان تجریش، خاطرنشان 
کرد:  »پس از این حادثه با توجه به حساسیتی 
که وجود داشت، سازمان آتش نشانی تهران 
نامه ای به وزارت بهداشت ارسال و لیستی 
از بیمارستان ها و مراکز درمانی در معرض 
خطر اعالم کرد تا این وزارتخانه نیز در 

حل مشکل ایمنی این مراکز اقدام کند.«
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