
رییس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت خبر داد  خبـر

به روزرسانی اطالعات بیماری زمینه ای سالمندان در سامانه های بهداشت
رییس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی از تکمیل و به روز رسانی 
در  سالمندان  زمینه ای  بیماری  اطالعات 
سامانه های بهداشت در هفته های جاری خبر داد.

به گزارش سپید، محسن شتی در گفت  وگو با 
ایرنا درباره پیگیری وضعیت سالمت سالمندان 
در دوران شیوع ویروس کرونا بیان کرد: »شیوع 
ویروس کرونا با وجود آسیب های فراوانی که 
وارد کرد، تغییرات عمده ای نیز در رویکرد بشر 
در حوزه های متفاوت از جمله استفاده بیشتری از 
فضاها و امکانات الکترونیک و مجازی ایجاد کرد.«
رییس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت 
ادامه داد: »بسیاری از سالمندان به دلیل شرایط 
برای  نمی توانند  ناتوانی ها  و  جسمی  خاص 
کنند.  مراجعه  سالمت  خدمات  دریافت 
و  الکترونیک  ارائه خدمات  برای  برنامه ریزی 
مراقبت از راه دور می تواند باعث افزایش دسترسی 
و پوشش خدمات سالمتی به این گروه هدف 
پر اهمیت شود. با توجه به اینکه بیش از ۹۹ 
خانواده های  کنار  در  کشور  سالمندان  درصد 
خود زندگی می کنند، اعضای خانواده می توانند 
در دریافت خدمات و اطالعات با استفاده از 
به  مجازی  فضاهای  و  الکترونیک  بسترهای 

سالمندان کمک کنند.«
که  گیالن  استان  مثال  طور  »به  افزود:  وی 
سالمندترین جمعیت را در کشور دارد از حدود 
هفت ماه پیش برنامه ای تحت عنوان مراقبت از 
راه دور سالمندان تنها زیست و پرخطر، مبتنی 

بر خانواده، جامعه و تکنولوژی دارد.«
مشارکت  با  برنامه  این  »در  داد:  ادامه  شتی 
با  و  دولتی  غیر  و  دولتی  سازمان های  سایر 

و  بستر  از  استفاده  با  و  خانواده ها  مشارکت 
اپلیکیشن های  و  الکترونیک  زیرساخت های 
ارتباط نزدیک تر بین  موبایلی در پی برقراری 
سالمند و خانواده آنها از یک طرف و شبکه ای 
از سازمان ها و ارگان های ارائه دهنده خدمت به 
سالمندان هستیم. امیدواریم سایر استان ها نیز با 
استفاده از تجربه گیالن و با تجربه اقدام هماهنگ 
بین دستگاه های مختلف مسئول و سایر ارکان 
جامعه قدم های مثبتی در جهت ارتقای سالمت 

و رفاه سالمندان بردارند.«
رییس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت 
 ۱۳۹۹ سال  در  که  دیگری  »اقدام  کرد:  اظهار 
توسط وزارت بهداشت انجام شد، اجرای سه 
مرحله غربالگری عالئم کووید۱۹ به صورت 

تلفنی در جمعیتی نزدیک به هفت میلیون نفر 
سالمند بود.«

وی ادامه داد: »از ابتدای سال تاکنون سه بار با 
خانواده هایی که سالمند دارند و اطالعات آنها 
در سامانه های الکترونیک وزارت بهداشت ثبت 
شده تماس تلفنی گرفته شد و در صورت مثبت 
بودن عالئم مشکوک به کرونا از آنها برای بررسی 

بیشتر و انجام تست دعوت شده است.«
ارزشمند،  اقدام  این  ادامه  »در  بیان کرد:  شتی 
سامانه های الکترونیک سالمت کشور از جمله 
سیب و ناب و سینا و پارسا برای ثبت اطالعات 
بیماری های زمینه ای مهم سالمندان آماده شده 
سوابق  تلفنی  پرسشگری  نزدیک  آینده  در  و 
مراقبان سالمت  توسط  سالمندان  بیماری های 

در کل کشور آغاز خواهد شد و پس از ثبت 
در این سامانه ها سالمندان در گروه های مختلف 
میزان آسیب پذیری از نظر سالمت طبقه بندی 
می شوند. این طبقه بندی به مدیران دستگاه های 
دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه سالمت و 
رفاه سالمندی در استان ها و شهرستان ها کمک 
خواهد کرد تا با استفاده از اطالعات موجود و 
امکانات و منابع در اختیار، برنامه ریزی هدفمندتر 
در معرض  بیشتر  برای گروه های  مؤثرتری  و 
خطر و بیشتر نیازمند به خدمت داشته باشند.«

وی درباره امکان استفاده از طبقه بندی وضعیت 
آسیب پذیری سالمندان برای انجام واکسیناسیون 
کرونا اظهار کرد: »با توجه به اینکه گروه های 
بسیار پرخطر و پرخطر در این طبقه بندی منطبق 
در جمعیت  واکسیناسیون  اول  اولویت های  با 
عمومی هستند، می توان از این امکان به منظور 
شناسایی سالمندان پرخطر و دعوت از آنها برای 
انجام واکسیناسیون استفاده کرد. این امکان باعث 
اطمینان ما از پوشش مطلوب واکسیناسیون در 

گروه های پرخطر خواهد شد.«
رییس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت 
گفت: »بر این اساس، در صورت آغاز پرسشگری 
تلفنی و انجام طبقه بندی با استفاده از امکان ایجاد 
که  سالمندی  الکترونیک،  سامانه های  در  شده 
دچار بیماری های صعب العالج یا چند بیماری 
معرض  در  و  است  همزمان  طور  به  زمینه ای 
خطر باالتر ابتال به کرونا و عوارض و عواقب 
وخیم آن قرار دارد، می تواند در اولویت تزریق 
طبقه بندی  از  پس  و  قرار  گیرد  کرونا  واکسن 
توسط مراقبان سالمت برای انجام واکسیناسیون 

به مراکز مربوطه دعوت شود.«

 ادامه از صفحه 3
رییسی درباره وضعیت ویروس کرونا در کشور نیز گفت: »در 
سطح کشور خودمان هم گرچه وضعیت روند بیماری یک وضعیت 
تقریبا با ثباتی است اما استان خوزستان و استان چهارمحال و 
بختیاری از استان هایی هستند که بیمار ی در آنها افزیش یافته؛ 
به خصوص خوزستان که در اهواز و آبادان و برخی شهرهای 
دیگر که گردش ویروس جهش یافته باالست و منجر به آن شده 
که تعداد زیادی از افراد مبتال شوند و میزان بستری هم باالست.«
وی در این باره افزود: »اقدامات خوبی در خوزستان شروع 
شده و میزان رعایت پروتکل ها در دزفول و شادگان بهتر از 
قبل شده است و به نظر می رسد روند افزایشی بیمار تا حدودی 
دارد کنترل می شود. در این راستا اقدامات خوبی در بیماریابی 
انجام شده و در همین زمینه نیز روزانه ۱۲ هزار تست فقط در 
خوزستان انجام می شود. در کشور نیز باالی ۱۰۰ هزار تست در 
روز انجام می شود که این روند می تواند در تشخیص زودرس 

بیماران و اطرافیان آنها کمک کننده باشد.«
حاضر  حال  »در  گفت:  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
آبادان،  اهواز،  شامل  که  داریم  قرمز  شهر   ۱۱ در خوزستان 
رامهرمز،  آزادگان،  دشت  دزفول،  خرمشهر،  بندرماهشهر، 
افزایش  با  امیدوارم  است.  کارون وهویزه  شادگان، شوشتر، 
شهرها  این  در  قرمز  وضعیت  از  بتوانیم  پروتکل ها  رعایت 
اکنون ۳۲ شهر  »در سطح کشور  خارج شویم.« وی گفت: 

نارنجی، ۲۵۱ شهر زرد و ۱۵۴ در وضعیت آبی کرونا هستند.«
رییسی گفت: »روز پنجشنبه گذشته با حضور وزیر بهداشت در 
سرای سالمندان کهریزک، واکسیناسیون گروه جدید را شروع 
کردیم. در این دوره جدید افراد مقیم خانه سالمندان و افراد 
دارای معلولیت جسمی و ذهنی در مراکز نگهداری در سراسر 
کشور، جانبازان شیمیایی باالی ۵۰ درصد و بویژه جانبازان 
عالوه  می شوند.  واکسینه  آرامستان ها  در  غسال ها  و  تنفسی 
بر آن باقی مانده پرسنل آی سی یو کرونا و بخش های ویژه 
کرونا، بخش های بستری کووید، آزمایشگاه هایی که آزمایش 
کووید انجام می دهند و همچنین مراکز منتخب کووید در بخش 
سرپایی و بهداشت و همچنین اورژانس های بیمارستان جزو 

گروه جدید واکسیناسیون هستند.«
واکسن  دوز  اسفند( ۲۵۰هزار   ۹ »امروز)شنبه  گفت:  رییسی 
سینوفارم وارد کشور می شود و در آینده نزدیک واکسن های 
دیگر از جمله واکسن هندوستان وارد می شود. همچنین از سبد 
واکسیناسیون کوواکس امروز یا فردا تاریخ ورود ۴.۲ میلیون 

دوز واکسن را اعالم خواهند کرد.«
رییسی افزود: »به این ترتیب امیدواریم واکسیناسیون گروه پرخطر 
را که شامل یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر هستند، قبل از پایان 
سال شروع کنیم و تا فروردین ماه واکسیناسیون گروه پرخطر 
مرحله اول را انجام دهیم. بقیه واکسیناسیون هم به تدریج بر 
اساس سند ملی واکسیناسیون مصوب ستاد ملی انجام می شود.«

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی در کشور گفت: »میزان رعایت پروتکل ها را باید به 
شدت رصد کنیم و دقت را باالتر ببریم. این چند هفته باقی 
مانده تا عید باید به شدت و با دقت رصد شود تا بتوانیم ایام 
نوروز آرامی را سپری کنیم.« وی ادامه داد: »ماهیت ویروس 
کرونا طوری است که خیلی قابل پیش بینی نیست و به محض 
عدم رعایت، موجی از بیماری می تواند شهر، استان و کشور 
را در برگیرد. ویروس جهش یافته انگلیسی هم که به شدت 

قدرت سرایت باالیی دارد.«
رییسی درباره کنترل مرزهای کشور نیز گفت: »در ارتباط با 
کنترل مرزها در ستاد بحث شد و قرار شد نیروهای جمعیت 
هالل احمر برای مراقبت مرزی به کمک نیروهای بهداشت آیند. 
در حال حاضر مرزهای غربی کشور بسته شده و به شدت هم 
کنترل می شوند. امیدواریم بتوانیم مرز هوایی و زمینی و آبی 
را به دقت کنترل کنیم. گرچه ویروس جهش یافته در کشور 
به گردش درآمده اما در هر صورت باید از انتشار بیشتر آن 
جلوگیری کنیم و راهکار هم آن است که سریع بیمار و اطرافیان 
آن راشناسایی کنیم.« وی در پایان صحبت هایش گفت: »ضمن 
تشکر و تقدیر از همه هموطنانم که به خوبی رعایت می کنند، 
امیدوارم دست به دست هم دهیم و بتوانیم این چند هفته با 
رعایت پروتکل ها مانع از انتشار وسیع بیماری در سطح کشور 

شویم و ایام عید نوروز آرامی را سپری کنیم.«ایسنا
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