
وزیر بهداشت در نشست مشترک با اعضای کمیسیون بهداشت مجلس:

شماره 101783 8 آبان 1399

نشست مشترک وزیر بهداشت به همراه معاونین و 
مدیران ارشد وزارت بهداشت با اعضای کمیسیون 
بررسی  موضوع  با  مجلس  درمان  و  بهداشت 
وضعیت بیماری کووید19 در کشور برگزار شد.
به گزارش سپید، سعید نمکی در این نشست که 
در مجلس برگزار شد، گفت: »در اواخر دسامبر 
یا دیماه سال گذشته متوجه شدیم که در چین، 
بیماری ویروسی جدیدی پیدا شده که مشکالتی 
را برای مردم ایجاد کرده و همان روزهای اول، 
معاونین وزارت بهداشت را صدا کردم و گفتم که 
یک موجود جدیدی پا به عرصه خلقت گذاشته 
که با آنچه تا به امروز می دیدیم، متفاوت است 

و نباید این موضوع را ساده بگیرید.«
وی افزود: »به دلیل شناخت نسبی که دارم، کرونا 
را یک موجود جدید و عجیب دیدم و فکر کردم 
که باید با شیوه ای خاص برنامه ریزی کرد که در 
سیاه چاله ای گرفتار نشویم. آن زمان چند اقدام 
لغو پرواز های  از جمله  انجام دادیم  را سریعًا 
مستقیم ایران و چین، نصب گیت کنترل با اسکنر 
حرارتی در مبادی ورودی و خروجی کشور، 
تهیه و تدوین پروتکل های درمانی و طراحی 

کیت آزمایشگاهی.«
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: »در انستیتو پاستور 
و مجموعه دانشکده بهداشت شروع به طراحی 
کیت های تشخیص کرونا کردیم. آن زمان فقط 
این دو مرکز به عنوان آزمایشگاه تشخیص کرونا 
فعال بودند و 57 دانشجوی ایرانی در ووهان 
را به کشور آوردیم و در قرنطینه نگه داشتیم 
و با کیت های ساخت داخلی، آنها را آزمایش 
کردیم و در بهمن ماه، دکتر جان بابایی معاون 
درمان وزارت بهداشت را به تمامی دانشگاه ها 
فرستادیم تا تخت بیمارستانی مورد نیاز را در 

نظر بگیرند.«
نمکی افزود: »قبل از طوفان بیماری، دو هزار 
تخت ICU را ایجاد و شروع به تولید تجهیزات 
مورد نیاز کشور از جمله دستگاه ونتیالتور کردیم 
و در نهایت اولین طوفان بیماری به ایران رسید 
و در آخرین روز بهمن ماه، در قم گزارش دو 
اطالع  سریعًا  و  اعالم  ما  به  بیماری  از  مورد 

رسانی کردیم.«
وی افزود: »برخی ممکن است برای تخریب چهره 
جمهوری اسالمی ایران بگویند که موج آنفلوآنزا 
در آذرماه در کشور، مواردی از کووید19 بوده و 
با این کار، مستند برای دشمنان ما فراهم می کنند 
که منشأ این بیماری، چین نبوده بلکه ایران بوده 
است اما تمام مواردی که برای آنفلوآنزا تست 
گرفته بودیم را یکبار دیگر آزمایش کردیم و 
فقط سه مورد از تشخیص های آنفلوآنزا که از 
23 بهمن ماه به بعد بود، کرونا داشتند و تمام 

 23 از  قبل  و  است  موجود  نیز  آن  مستندات 
در  کرونا  از  مثبت  مورد  یک  حتی  ماه  بهمن 

کشور وجود نداشت.«
وزیر بهداشت یادآور شد: »بعد از قم به تدریج 
استانهای دیگر نیز درگیر این بیماری شدند اما 
منشأ گرفتاری در استان گیالن، از استان قم نبود 
که تک به تک ردیابی کرده ایم و مستندات آن 
را داریم. بالفاصله اقدامات درمانی را در شکل 
اولین  در  و خوشبختانه  کردیم  دنبال  گسترده 
روزها، وادادگی نداشتیم اما قبل از اینکه طوفان 
بیماری به آمریکا و اروپا برسد، رسانه های بیگانه 
منفی کردند که در  تبلیغات  ایران  علیه  خیلی 
وقتی  اما  ندارد  وجود  بیماری  مدیریت  ایران 
طوفان به آن کشورها رسید و بیماران شان پشت 
در بیمارستانها و در پارک ها آواره شدند، دنیا 
کار  چه  تحریم  اوج  در  ایران  که  شد  متوجه 

عظیمی انجام داد.«
نمکی گفت: »یکی از گرفتاری های ما در روزهای 
اول، کمبود ماسک و لوازم حفاظت فردی برای 
نیروهای بهداشتی و درمانی بود البته مقداری 
از این وسایل را با ممنوعیت صادرات آنها در 
کشور، ذخیره کرده بودیم اما کافی نبود و برای 
تأمین این وسایل در خارج از کشور، به هر دری 
زدیم و شب های زیادی تا صبح منتظر بودیم 
که محموله های ماسک و لوازم حفاظت فردی 
به کشور برسد اما آمریکایی ها و اسراییلی ها در 
فرودگاه های مختلف از جمله در عمان، اجازه 

پرواز به سوی ایران را نمی دادند و حرف هایی 
که می زنند که دارو و تجهیزات پزشکی مشمول 

تحریم نیست، کامال کذب است.«
وی افزود: »خوشبختانه در طول دو ماه در کشور 
توانستیم میزان مرگ و میر بیماران را به کمتر از 
یک پنجم و میزان تخت های اشغال شده را به 
یک پنجم برسانیم و موارد مرگ روزانه به کمتر 
از 40 مورد رسید و با استفاده ای که از ساختار 
قدرتمند نظام شبکه بهداشتی و درمانی کردیم 
و نیز با کمک سامانه 4030 در کشور توانستیم 
حدود 78 میلیون نفر در فاز اول و حدود 40 
هزار   350 همکاری  با  را  دوم  فاز  در  میلیون 
اکیپ بسیجی غربالگری کنیم و بار بیمارستانی 
را با این اقدام و البته ایجاد یک هزار و 200 
آزمایشگاه تشخیصی  مرکز 16 ساعته و 160 
در 45 روز و افزایش تعداد آزمایشات از یک 
هزار و 200 مورد به بیش از 25 هزار مورد، به 
شدت کاهش دادیم و بیماران را در مراحل اول 
شناسایی و افرادی که با آنها در تماس بودند 

را کنترل کردیم.«
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: »روزهای اول 
مجبور بودیم کیت PCR را وارد کنیم و هر 
کیت برای ما حدود 12 دالر هزینه داشت و 
تعدادی نیز از سوی سازمان جهانی بهداشت و 
کشورهای دیگر به ایران اهدا شد که البته برخی 
از کیت های اهدایی که با محبت هم ارسال شده 
بودیم  مجبور  و  نداشت  چندانی  کیفیت  بود، 

برخی از آنها را کنار بگذاریم. انجام هر تست 
PCR برای ما حداقل 250 هزار تومان هزینه 
دارد و انجام روزانه 25 هزار تست، حدود 6 
میلیارد و 250 میلیون تومان برای کشور هزینه 
داشت و این در شرایط بسیار سخت اقتصادی 

کشور بود.«
نمکی ادامه داد: »روزی که به وزارت بهداشت 
تا   18 حدود  پرستاران  کارانه  معوقات  آمدم، 
24 ماه بود که به طور متوسط به حدود 8 ماه 
رساندیم و نیروهای بهداشتی و درمانی در این 
ایام، سختی های زیادی را تحمل کردند و از محل 
یک میلیارد یورویی که مقام معظم رهبری برای 
مقابله با کرونا موافقت کردند و رییس جمهور 
نیز دستور داده که تا 99/8/8 با ما تسویه کنند تا 
امروز حدود 50 درصد از آن را دریافت کرده ایم 
و می دانیم که امسال، سخت ترین سال اقتصادی 

دولت ها در بعد از انقالب اسالمی است.«

حمایت های رهبری، بزرگترین علت کامیابی 
وی تاکید کرد: »یکی از بزرگترین علل کامیابی ها 
و موفقیت ایران در مبارزه با کرونا، حمایت های 
در  ایشان  و  بود  رهبری  معظم  مقام  بی بدیل 
هدایت، رعایت و حمایت، کم نگذاشتند و در 
بین رهبران سیاسی، اجتماعی و مذهبی جهان 
معظم  مقام  اندازه  به  که  نمی شناسم  را  کسی 

رهبری، پروتکل ها را رعایت کرده باشند. 
ادامه در صفحه 11 

نخواهم گذاشت زحمات نیروهای بهداشتی و درمانی 
پایمال مباحث سیاسی شود

عادی انگاری توسط مردم خوب نیست ولی عادی انگاری توسط مسئوالن، بسیار بدتر است


