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زمانی  داشتند.  بی نظیری  هدایت های  ایشان 
می خواستیم حرم آقا امام رضا)ع( را به روی 
مردم ببندیم یا نماز جمعه و مساجد را تعطیل 
کنیم که از نظر عاطفی، روحی، اعتقادی و اجرایی 
کار ساده ای نبود و اگر حمایت ها و هدایت های 
ایشان نبود، یکی از این اقدامات، امکان پذیر نبود.«
رهبر  حمایت های  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
معظم انقالب از نیروهای بهداشتی و درمانی، 
بارها محبت کردند در  بارها و  گفت: »ایشان 
درمانی  و  بهداشتی  نیروهای  از  اوج خستگی 
حمایت کردند و اگر بخواهم بزرگترین علت 
توفیق ایران را بگویم، حمایت های بی بدیل مقام 
همکاری  بعدی  رتبه های  در  و  رهبری  معظم 
سایر نهادها و ارگانها، نیروهای مسلح، مردم و 

رسانه ها به ویژه صداوسیما بود.«
نمکی تصریح کرد: »دو علت اصلی ناکامی برای 
مقابله با کرونا از نظر بنده وجود داشت؛ یکی عادی 
انگاری و ساده انگاری نسبت به این بیماری بود 
که لطمات زیادی به ما زد. به محض اینکه در 
فروردین و اردیبهشت به پایین ترین رقم مرگ و 
میر روزانه رسیدیم، ناگهان همه تصور کردند که 
کرونا تمام شده است همان زمان نامه ای نوشتم 
و تاکید کردم که عادی انگاری بیماری توسط 
انگاری توسط  مردم خوب نیست ولی عادی 
مسئوالن، بسیار بدتر است و برخی تصور کردند 
که کرونا و نقش محوری وزارت بهداشت تمام 

شده و باید به سایر  بخشها بپردازیم.«
وی یادآور شد: »بنده اولین وزیر بهداشت در 
جهان هستم که همکارانم را در اوج گرفتاری 
جمع کردم که برای بازگشایی مشاغل و عدم 
کشور،  اقتصاد  از  حمایت  و  صنعت  تعطیلی 
 400 و  هزار  یک  زمان  آن  بنویسید.  پروتکل 
زمان  در  را  کشور  اقتصاد  تا  نوشتیم  پروتکل 
تحریم، روی پا نگه داریم. دکه داری که تمام 
زندگی اش با این دکه می چرخد را نمی توانستیم 
تا ابد تعطیل کنیم و برای تمام مشاغل پروتکل 
نوشتیم و تاوان آن را هم ما پرداخت کردیم.«

وزیر بهداشت تصریح کرد: »نوشتن پروتکل ها 
به این معنی نیست که دیگر هیچ فردی بیمار 
نمی شود و به مردم هم اعالم کردیم ما در کنار 
شما هستیم. در همه جای دنیا معموالً اقتصاد 
در شرایط اپیدمی بیماری ها از حوزه سالمت 
حمایت می کند اما در ایران ما از اقتصاد کشور 

حمایت کردیم اما برخی ها تصور کردند که کرونا 
تمام شده و عادی پنداری و عادی انگاری در 

تمامی عرصه ها به ما آسیب های زیادی زد.«
بنده  نظر  به  که  اتفاقی  »دومین  گفت:  نمکی 
موجب ناکامی ما شد، تزریق ناکافی منابع در 
طرح  بود.  بهداشت  وزارت  و  حوزه سالمت 
با استفاده از ظرفیت تست  بیماریابی گسترده 
زیاد و ده ها طرح دیگر، در ماه های گذشته هم 
دلیل  به  اما  بود  شده  مطرح  و  داشت  وجود 
و  خورد  مشکل  به  آنها  اجرای  منابع،  کمبود 
با آنها  به سراغ افراد با عالئم و افراد نزدیک 
رفتیم. کمبود منابع به ما لطمه قابل توجهی زد 
و موجب شرمساری ما در مقابل نیروهای خدوم 

بهداشتی و درمانی شد.«
وی با اشاره به جلسه اخیر ستاد ملی کرونا که با 
حضور رهبر معظم انقالب اسالمی، خاطرنشان 
کرد: »ایشان توصیه های زیادی کردند که یکی از 
مهمترین آنها، نقش محوری وزارت بهداشت 
در شرایط کنونی و دوم حل و فصل مشکالت 
اقتصادی این  بخش بود و ایشان فرمودند به همان 
میزانی که اولویت  بخش سالمت بر اقتصاد و 
اپیدمی کرونا واجب  امنیت در شرایط کنونی 
است، پرداخت منابع مورد نیاز برای مقابله با 

این بیماری نیز واجب است.«
وزیر بهداشت تصریح کرد: »اآلن وارد مرحله 
جدیدی شده ایم که در این مرحله غیر از تامین 
ایستادگی بر رعایت پروتکل ها  نیازمند  منابع، 
هستیم. در وزارت بهداشت عاملی برای اجرای 
پروتکل ها نداریم و فقط مامور اعالم پروتکل ها 
هستیم نه مامور اقدام. اگر یک نفر از نیروهای 
ما در بیمارستانها مورد هجمه قرار بگیرد باید 
از نیروی انتظامی و سایر مراجع کمک بگیریم.«
بر  مردمی  بیشتر  نظارت  »برای  افزود:  نمکی 
اجرای پروتکل های بهداشتی، QR Code را 
تعریف کردیم اما اگر فردی که بیمار است و به 
او گفته ایم باید در منزل بمانی، از منزل خارج شد 
نمی توانیم او را کنترل کنیم بلکه دستگاه اجرایی 
دیگری باید فرد بیمار را به خانه بفرستد و حتی 
او را جریمه کند. ماه ها برای استفاده همگانی و 
جریمه عدم استفاده از ماسک، چانه زنی کردیم و 
اگر این اقدام عملی نشود، مردم باور نمی کنند 
که باید موضوع بیماری را جدی بگیرند.« وی 
خاطرنشان کرد: »رهبر معظم انقالب فرمودند که 
باید قرارگاهی برای اجرایی شدن دستورالعمل ها، 

تشکیل شود و اگر نتوانیم برای اجرایی شدن 
دستورالعمل ها، اقدام گسترده ملی کنیم، کار ما 
ابتر می ماند و وزارت بهداشت فقط به عنوان 
ابالغ می کند،  و  پروتکل می نویسد  که  نهادی 

نقش غیر محوری خواهد داشت .«
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود 
میر  و  مرگ  و  ابتال  »منحنی  کرد:  خاطرنشان 
بیماران امروز قابل مقایسه با روزهای نخست 
شیوع ویروس در کشور نیست و اگر آن شرایط 
و  مرگ  امروز  بود  ممکن  می کرد،  پیدا  ادامه 
تجربه  را  روز  در  نفر  هزار  یک  از  بیش  میر 
می کردیم و برای کاهش موارد مرگ و میر در 
کشور، برنامه های مفصلی داریم. بی برنامگی در 
وزارت بهداشت نداریم. بنده هر روز و شب تا 
ساعات ابتدایی صبح، روند بیماری در کشور را 

مطالعه و رصد می کنم.«
که  رسیدیم  نتیجه  این  »به  گفت:  نمکی 
بزرگترین عامل نجات بخش بیماران کووید19 
آنها  نیاز  مورد  اکسیژن  تامین  بیمارستانها،  در 
است و نمی دانید که چه شب ها را صبح کردیم 
تا اکسیژن مورد نیاز بیمارستانهای مختلف کشور 
مریوان  قروه و  نیشابور،  از جمله در سنندج، 

و... تامین شود.«
نیروهای  تامین  برای  »حتما  شد:  یادآور  وی 
نیاز برنامه مفصل و  بهداشتی و درمانی مورد 
جدی داریم اما اولویت استخدام و جذب نیرو 
هم با نیروهای شرکتی و قراردادی است و مقام 
معظم رهبری نیز تاکید کردند که باید نیروی 
مورد نیاز وزارت بهداشت استخدام شود. عالوه 
بر 22 هزار نیرویی که استخدام می کنیم، به دنبال 
مجوز استخدام 30 هزار نفر دیگر هستیم.« وزیر 
بهداشت تصریح کرد: »از زمان شیوع کرونا، هر 
دارویی مانند رمدسیویر و فاویپراویر که در دنیا 
گفتند برای این بیماری موثر است را در کشور 
تامین و پس از مدت بسیار کوتاهی آن را در 
که  نکنند  تصور  مردم  تا  کردیم  تولید  داخل، 

دارویی را از آنها دریغ کرده ایم.«
گفته  که  اظهارات  برخی  در خصوص  نمکی 
برای  آزمایشگاهی  موش  ایران  مردم  می شود 
آزمایش داروهای جدید کرونا هستند، گفت: 
بهداشت  جهانی  سازمان  توسط  »مطالعه ای 
ساماندهی شده بود که داروهایی مانند رمدسیویر 
و فاویپراویر در بیماران بستری کووید19 تاثیر 
دارد یا خیر و جمهوری اسالمی ایران به عنوان 

کشوری فعال و با مشارکت باال در این مطالعه 
حضور دارد و به جهان پاسخ به روز دادیم که 
برداشت ما و کمیته علمی ایران از تاثیر این دارو 

در بیمارستانها چگونه بوده است.«

ما موش آزمایشگاهی نیستیم
وی افزود: »روز سهشنبه جلسه واکسن داشتیم 
و مدت ها است که به ما می گویند که واکسنی 
که در چین یا فالن کشور ساخته شده بر روی 
مردم ایران نیز تست شود که گفتیم ما موش 
آزمایشگاهی نیستیم. اگر چین و سایر کشورهای 
سازنده واکسن با ایران قرارداد بستند که این 
فاز را مقدمه فاز تولید بعدی قبول داریم، اجازه 
واکسیناسیون آن را در کشور می دهیم و یک 
قرارداد سه جانبه در مورد مطالعه اولیه، تولید 
و توزیع واکسن در کشور را قبول داریم چون 
موش آزمایشگاهی هیچ کشوری نیستیم و غرور 
ملی ما اجازه چنین کاری را نمی دهد و امکان 
ندارد تا زمانی که در وزارت بهداشت هستم، 

اجازه چنین حقارتی به ملت ایران بدهم.«
جلسه  »در  کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزیر 
قطعا  واکسن  ساخت  برای  که  گفتم  واکسن 
باید به توانمندی های داخلی توجه کنیم چون 
اقدامات زیادی در این زمینه در کشور انجام 
شده چرا باید از یک کشور خارجی که سازمان 
جهانی بهداشت گفته، واکسنی که هنوز مورد 
تایید هم نیست را بخریم؟ شرکت های دانش بنیان 
افتخارات بزرگی در کشور رقم زده اند و در این 
زمینه هم حرف های زیادی برای گفتن دارند.«
نمکی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور 
شد: »باید همه متوجه مظلومیت و تالش های 
بی حد نیروهای بهداشتی و درمانی و خجالت 
شهدای  باشند.  سالمت  مدافع  شهید  از  بنده 
بلکه  نیستند  کرونا  شهدای  سالمت،  مدافع 
شهدای بی توجهی به پروتکل هایی هستند که 
ماه ها است ابالغ کرده ایم. ما یک هزار و 400 
پروتکل نوشتیم اما 14 درصد آن رعایت می شود.«
وی افزود: »دکتر جان بابایی حتی یک روز هم 
در کنار خانواده خود نبوده از خراسان می آید 
به خوزستان می رود و از این استان به آن استان. 
به او می گویم حداقل استراحت کن. مدتی آب 
از مناطق کشور قطع شد دیدید که چه  یکی 
اتفاقات و بلوایی رخ داد اما چه کسی بخاطر 
کرونا به خیابان آمد و اعتراض کرد؟ نیروهای 
وزارت بهداشت در اوج تنهایی، بی کسی، غربت، 
افتخار آفریدند  بی پولی و تحریم برای کشور 
و نخواهم گذاشت زحمت آنها پایمال مباحث 
سیاسی شود و فردی برای جمع کردن فالوئر، 

به آنها بی احترامی کند.«
نمکی در پایان گفت: »خوشبختانه در کشور ما 
عالوه بر درمان کووید19، توجه جدی به مباحث 
بهداشتی شده و افت واکسیناسیون در کشور ما 
در این شرایط حدود سه درصد بوده در حالیکه 
متوسط آن در منطقه 33 درصد بوده و مراقبت 
از زنان باردار توسط سامانه ای پیگیری می شود 
اما اشکال ما این است که خیلی حرف نمی زنیم 

و نمی گوییم که چه اقداماتی انجام می دهیم.«
قرائت  بر  نشست عالوه  این  در  است  گفتنی 
توسط  کشور  کل  محاسبات  دیوان  گزارش 
نقطه  بیان  به  نمایندگان  از  جمعی  بذرپاش، 
نظرات و کمبودهای امکانات در مناطق حوزه 

انتخابیه خود پرداختند.




