
معاون درمان وزارت بهداشت:  خبـر

مدیریت بیماری کرونا بخاطر تالش جمعی بوده است

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
سفر به استان خراسان جنوبی گفت: »مدیریت بیماری کرونا 

بخاطر تالش جمعی بوده است.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی به همراه مسئول دبیرخانه 
هیات امنا معاونت درمان وزارت بهداشت، رییس و معاونین 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روز پنج شنبه از بیمارستان شهید 
آتشدست نهبندان بازدید کرد و با حضور در نشست بررسی 
نهبندان  مرزی  شهرستان  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  وضعیت 
همکاری  و  هماهنگی  همدلی،  با  جز  کرونا  »بیماری  گفت: 
مدیریت  و  نشد  مدیریت  حاکمیت  مجموعه  و  حوزه ها  بین 

بیماری تاکنون بخاطر تالش جمعی بوده است.«
وی افزود: »بیماری کرونا تنها توسط وزارت بهداشت، درمان 
سازمان ها،  روسای  بلکه  نشد  مدیریت  پزشکی  آموزش  و 
استانداران، فرمانداران، خیرین و تمامی مردم کمک کردند.«

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به پراکندگی و گسترده 
بودن خراسان جنوبی بیان کرد: »دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
به دلیل داشتن شهرهای کوچک اما پراکنده و گسترده مقداری 
بودن  گسترده  و  جمعیت  پراکندگی  که  شده  واقع  مظلوم 
شهرستان ها، اداره کردن دانشگاه و ارائه خدمات مطلوب به 

شهروندان را با مشکل مواجه می کند.«
وی در ادامه افزود: »دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تنها استانی است 
که به جز مرکز که دارای جمعیت باال است، مابقی شهرستان های 

دارای جمعیت پایین اما پراکندگی باال را پوشش می دهد.«
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »این دانشگاه عالوه بر 
گسترده بودن استان، کمبودهایی نیز داراست که نیاز به توجه 
ویژه دارد و برای رفع نیازهای بهداشتی و درمانی مردم استان 
به ویژه شهرستان مرزی نهبندان باید همه دست به دست هم 

داده و به دانشگاه بیرجند کمک کنیم.«

درمان  و  بهداشت  وضعیت  ارتقای  برای  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان نهبندان نیازمند همکاری نماینده مجلس، فرماندار، 
شهردار و سایر مسئوالن هستیم، گفت: »هرچه بتوانیم شرایطی 
ایجاد کنیم تا نگرانی مردم در بُعد سالمت کاهش یافته یا حل 
شود میزان رضایتمندی افزایش می یابد. از این رو  مشکالت 
حوزه درمان شهرستان نهبندان را به ترتیب اولویت در دستور 
کار قرار داده و نسبت به رفع آن در اسرع وقت اقدام می کنیم. 
الزم به ذکر است اولویت نخست ما تکمیل اورژانس بیمارستان 
منابع  زودتر  چه  هر  باید  که  است  نهبندان  آتشدست  شهید 
مالی در اختیار دانشگاه قرار دهیم تا اورژانس و آی سی یو 

تکمیل شود.« بیمارستان  این 
جان بابایی اولویت دوم را تکمیل پانسیون پزشکان بیمارستان 
زمینه  »وقتی  گفت:  و  کرد  اعالم  نهبندان  آتشدست  شهید 
بیشتر  پزشک  ماندگاری  و  استقرار  فراهم شود،  پزشک  رفاه 
می شود که شهرستان نهبندان اکنون در زمینه کلینیک تخصصی 
فضای  بسیار  کنونی  محیط  و  بوده  مواجه  مشکل  با  پزشکان 
کلینیک  خیرین،  همکاری  با  می کنیم  سعی  که  دارد  کوچکی 
و  تمام  نیمه  طرح های  تکمیل  همچنین  شود.  احداث  ویژه 
توسعه بیمارستان و ارتقای بیمارستان شهید آتشدست نهبندان 
سال  بودجه  در  امیدواریم  که  اجراست  برای  بودجه  نیازمند 

1400 به آن توجه شود.«
معاون درمان وزارت بهداشت بیان کرد: »کمک خواهیم کرد 
در  آتشدست  شهید  بیمارستان  جدید  یو  سی  آی  تا  بخش 
برسد.  بهره برداری  به  سریع تر  چه  هر  اورژانس،  مجاورت 
نهبندان  شهرستان  در  اورژانس  پایگاه  دو  احداث  مجوز 
اخذ شده است که برای مشکالت احداث آن پیگیری الزم 

می دهیم.« انجام  را 
»در  نشان کرد:  پایان خاطر  در  بابایی  به گزارش وبدا، جان 
ارتباط با سایر مشکالت حوزه درمان شهرستان از جمله فضای 
دیالیز، شبانه روزی شدن مراکز، تکمیل و تجهیز آزمایشگاه و 
اتاق عمل پیگیری های الزم تا حصول نتیجه را انجام می دهیم 
و امید است با همکاری یکدیگر بتوانیم مشکالت حوزه درمان 
پرسنل، مردم و  نارضایتی  نهبندان که سبب  شهرستان مرزی 
مسئوالن شده است را رفع کنیم و شرمنده مردم شریف این 

شهرستان در حوزه خدمات رسانی نشویم.«

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
»با فوت 144 بیمار، شمار جانباختگان بیماری کووید1۹ در 

کشور به ۲۳ هزار و ۹۵۲ نفر رسید.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری درباره آخرین آمار مبتالیان 
قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از این 
ویروس افزود: »از روز پنج شنبه تا جمعه ۲8 شهریور و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه هزار و 4۹ بیمار جدید 
مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی شد و هزار و ۵۹۳ نفر 
بستری شدند. با این حساب، مجموع بیماران کووید1۹ در 

کشور به 41۶ هزار و 1۹8 نفر رسید.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »خوشبختانه تاکنون ۳۵۵ هزار 
و ۵0۵ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص 
شده اند. همچنین ۳8۶۹ نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در 

وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون 
سه میلیون و ۶۹1 هزار و ۳۹۹ آزمایش تشخیص کووید1۹ 
در کشور انجام شده است.« الری افزود: »بر اساس آخرین 
اطالعات کرونا در کشور، استان های تهران، مازندران، گیالن، 
قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان 
شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار 
دارند. همچنین استان های آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، 
هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، 
خراسان جنوبی، مرکزی، ایالم، چهارمحال و بختیاری، گلستان 

و خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارند.«
وی گفت: »اپیدمی کرونا در تاریخ بشر بی سابقه است. تاکنون 
بیش از ۳0 میلیون نفر به صورت قطعی به این ویروس مبتال 
شده و بیش از ۹۵0 هزار نفر بر اثر بیماری کووید1۹ در دنیا 

جان خود را از دست داده اند. همه گیری این بیماری همچنان 
رو به شتاب است و تنها راه پیشگیری و مهار این بیماری 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شست و شوی 

مداوم دست هاست.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
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