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 انتقادات وزیر بهداشت در نشست اضطراری ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران:

شدید  گالیه  ابراز  ضمن  بهداشت  وزیر 
که  موفقیت هایی  که  کسانی  به  نسبت  خود 
با برنامه ریزی به دست آمده بود را با سهل انگاری 
به خطر انداختند گفت: » گالیه من این است 
که وقتی به مقام های ارشد نظام آدرس غلط 
می دهیم، تصمیم گیری ها غلط از آب در می آید. 
آلوده  من  پرسنل  که  بگویم  نمی توانم  دیگر 
زبان  چرا  که  است  این  من  گالیه  می شوند. 
من به عنوان وزیر بهداشت باید در برابر یک 
مرجع عالی رتبه کند بشود، به علت استناد به 

برخی واژه های غیرکارشناسی.«
نشست  در  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 
کالنشهر  در  کرونا  مدیریت  ستاد  اضطراری 
تهران اظهار داشت: »در اپیدمی می گوییم که 
اگر پروانه ای در هرات پر زد، باید ۲۴ تا ۴۸ 
استان خراسان و سیستان و  آینده در  ساعت 
اولی که  باشیم. روز  منتظر طوفان  بلوچستان 
خبر ویروس کرونا در چین را دریافت کردم، 
به همکاران مان گفتم که خودتان را برای یکی 
از ناشناخته ترین، خطرناک ترین و عجیب ترین 

ویروس های جهان آماده کنید.«
وی ادامه داد: »روز اول همکاران مان را فرستادیم 
پروتکل  و  کنند  آماده  تخت  که  استان ها  به 
پرواز  که  بودیم  اولین کشور جهان  بنویسند. 
جلسه   9۸ بهمن  هفتم  روز  کردیم.  قطع  را 
و  کنیم  قطع  را  چین  پروازهای  که  گذاشتیم 

خیلی ها این را شوخی می گرفتند و باورشان 
نمی شد. اولین کشوری بودیم که گیت گذاشتیم 
در ورودی های زمینی و دریایی و هوایی که 

همه را کنترل کنند.«
وزیر بهداشت بیان کرد: »هنوز کیت آزمایش 
کرونا در دنیا تولید نشده بود، نشستیم و روش 
از  بعد  روز   1۵ تا  کردیم.  طراحی  را   PCR
آسایی  دکتر  گیالن،  و  قم  در  اپیدمی  شروع 
تعدادی کیت از ژنو برای ما آورد، اما بعد ۵۷ 
دانشجو را که از ووهان آوردیم، خودمان تست 
کردیم. این کشور خودش را برای چنین هجمه 
سنگینی آماده کرده بود. ما با برنامه وارد شدیم. 
این که ستادهای فرماندهی تشکیل دادیم، این که 
پروتکل تنظیم کردیم و تیم ها را برای ورود به 
این صحنه  آماده کردیم. البته این یک ضرر هم 

داشت و برای برخی خیلی راحت گذشت.«
دالر  میلیارد   111 »آمریکایی ها  افزود:  نمکی 
فقط برای بخش سالمت هزینه کردند و این 
به جز چند هزار میلیارد دالر است که برای 
میلیارد   ۲۰ انگلیسی ها  کردند.  معیشت خرج 
از یک  ما  کردند.  هزینه  برای بخش سالمت 
فرمودند،  معظم رهبری  مقام  که  میلیارد دالر 
زیر 3۰ درصد را فقط دریافت کردیم، اما از 
جلو  یک  به  هفت  اروپایی ها  و  آمریکایی ها 
بودیم. میزان مرگ و ابتال و گرفتاری های ما و 
میزان آوارگی مردم برای درمان را نگاه کنید.«

نمکی گفت: »این حرکت های بزرگ یعنی برنامه 
و ایثار و روش موفق وجود داشته که در دفاع 
مقدس آزمودیم. در اینجا با اتکا به این روش و 
همدلی و وفاق ملی بود که کاستی ها را جبران 
کردیم. این که توانستیم در فاز اول، دفاع خوب 
و در فاز دوم، حمله خوب انجام بدهیم، نشان 
از مدیریت منسجم بود و معتقدیم موفق ترین 
برنامه جهانی را در عرصه ملی داشتیم. شبکه های 
خارجی که به ما حمله می کردند خفه شدند وقتی 
دیدند افتضاحی در اروپا و آمریکا به وجود آمد 
که میزان تختش به هزار نفر جمعیت در بدترین 
شرایط هم شش تا هفت برابر ماست. در ایران 
با همه زحمت ها در طرح تحول سالمت، میزان 
تخت به ازای هزار نفر جمعیت، یک و شش 
دهم است. در حالی که فرانسه ۷.۷ تخت به 
ازای هزار نفر جمعیت دارد. این کاستی های 

مادی در اوج تحریم بود.«
وزیر بهداشت گفت: »روزی به عزیزی گفتم 
که چرا ماسک نزدی و کرونا گرفتی؟ با بغض 
دیدم  بیمارستان و  توی  رفتم  گفت که وقتی 
پرستار ماسک ندارد، ماسک را برداشتم. اینجا 
و  پزشک  یک  گذراندیم.  را  روزهایی  چنین 
پرستار ما آن افتضاحی که پزشکان و پرستاران 
در اروپا و آمریکا به خیابان آمدند و تحصن 
کردند را انجام ندادند. در اوج آتش بر بالین 
بیمار حاضر شدند. گالیه من این است که وقتی 

به مقام های ارشد نظام آدرس غلط می دهیم، 
از آب در می آید. دیگر  تصمیم گیری ها غلط 
نمی توانم بگویم که پرسنل من آلوده می شوند. 
گالیه من این است که چرا زبان من به عنوان 
وزیر بهداشت در برابر یک مرجع عالی رتبه 
کند بشود، به علت استناد به برخی واژه های 

غیرکارشناسی.
وزیر بهداشت ادامه داد: »من نمی خواهم ایثار و 
گذشت را با چنین بخشی قاطی کنم. بیشترین 
زیان در این دوران در بخش سالمت داده شده 
اما  اذیت شدند  است. همه بخش های کشور 
بیشترین  ما  اذیت نشد.  ما  اندازه  به  هیچ کس 
کردند  فرار  همه  که  زمانی  و  دادیم  را  شهید 
از آسیب های عفونت، بچه های ما دل به این 
آتش زدند. زمانی که همه جا تعطیل شد ما سه 
شیفته کار کردیم. ما بیشترین ضرر اقتصادی را 
کردیم. بیمارستان های دانشگاهی از درآمدهای 
تنها 1۵ درصد درآمد دارند  اختصاصی خود 
در حالی که 6۰ تا ۷۰ درصد مخارج خود را 
زیان  بیشترین  بگذرانند.  باید  درآمدها  این  با 
جانی، مالی و همه چیز را در این مدت دادیم.«
نمکی خاطرنشان کرد: »من به عنوان وزیر و یک 
خدمتگزار کوچک، شرمنده این مدافعین سالمت 
هستم که با تمام گذشت این مدت را طی کردند. 
ما برنامه  داریم اما عده ای دچار سهل انگاری شدند. 
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صریحوپرگالیه
وقتی به مقام های ارشد نظام آدرس غلط می دهیم، تصمیم گیری ها غلط از آب در می آید


