
معاون درمان وزارت بهداشت: 

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »تاکنون ۱۶۰ هزار نفر از کارکنان 
حوزه درمان و به همین میزان در حوزه بهداشت 
برعلیه ویروس کرونا واکسینه شده اند و به زودی به 

این آمار افزوده می شود.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی روز چهارشنبه در 
بازدید از بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر افزود: 
»تمام افراد گروه بهداشت و درمانی که به  صورت 
مستقیم در  بخش های کرونایی کار می کنند واکسینه 
شده و به  زودی دیگر همکاران نیز واکسینه می شوند.«
وی اظهارداشت: به  محض این که واکسن های تولید 
داخل هم در دسترس قرار گیرند بر اساس سند تزریق 
واکسن، واکسیناسیون افراد سالمند و کسانی که دچار 

بیماری زمینه ای هستند آغاز می شود.«
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: »در زمان حاضر در کل کشور شرایط 
همه گیری کرونا رو به افزایش بوده و در استان هایی مانند 
تهران، فارس، اصفهان، ایالم، لرستان، چهارمحال و 
بختیاری، زنجان و همچنین بوشهر این افزایش دیده 
می شود که امید می رود با تشدید محدودیت ها و 

رعایت مردم این روند کاهش یابد.«
وی در خصوص فعالیت برخی گروه های شغلی با 
وجود قرار گرفتن در شرایط قرمز کرونایی افزود: 
»وزارت بهداشت تنها می تواند راهکار کارشناسی 
دهد و استانداردها را اعالم کند و از آن جا که این 
وزارتخانه اجراکننده نیست از استانداران و فرمانداران 
درخواست می شود که وقتی شرایط قرمز می شود 

معیارهای آن رعایت شود تا بار زیادی بر دوش گروه 
درمانی وارد نشود.« جان بابایی با بیان اینکه همکاران 
ما بیش از یک سال است که با شرایط سخت کرونایی، 
لباس  و ماسک  در حال مبارزه با بیماری کووید۱۹ 
هستند، افزود: »در کنار اجرای محدودیت های کرونایی 
وضعیت قرمز، مردم باید به این شرایط پای بند بوده 
تا شرایط بهتر کنترل شود و سیکل بیماری از بین 

رود چون بیشتر مبتالیان ارادی هستند.«
وی گفت: »تشدید محدودیت ها و همراهی مردم در 
شرایط بحران تنها راهی است که می توان روند رو 
به رشد بیماری را متوقف کرد زیرا اگر خیابان ها و 

کسب  و کارها بسته شود ولی مهمانی های خانوادگی 
و تردد غیرضروری همچنان ادامه داشته باشد این 
روند متوقف نخواهد شد.« جان بابایی افزود: »در 
روند افزایشی همه گیری کرونا در کشور، استان بوشهر 
هم یکی از مناطق قابل  توجه است به نحوی که از 
یک هفته پیش میزان بیماران سرپایی و بستری در 

این استان به سه برابر افزایش یافته است.«
وی با اشاره به اینکه شمار تست های مثبت استان 
بوشهر در حال افزایش است، اظهار کرد: »با توجه 
به اینکه این استان مانند برخی دیگر از استان ها موج 
سنگین بیماری کووید۱۹ را شاهد نبوده است، این 

افزایش آمار در این استان قابل پیش بینی بود.«
به گفته جان بابایی پیش بینی شده بود که اگر شیوه 
 نامه های بهداشتی رعایت نشود و سفرها و تجمع ها 
شکل بگیرد استان بوشهر از جمله نقاطی است که در 
تهدید خواهد بود و این اتفاق رخ داد و اکنون روند 

افزایش بیماری را در استان شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه بیشتر ابتالها خانوادگی شده است، 
اظهار کرد: »در زمان حاضر به دلیل مهمانی های 
خانوادگی و دورهمی چندین نفر از اعضای یک 
خانواده درگیر ویروس کرونا می شوند این درحالی 
است که در اوایل شرایط به این صورت نبوده است.«
جان بابایی یادآورشد: »در زمان حاضر به اندازه کافی 
تخت در بیمارستان های استان وجود دارد ولی اگر 
روند افزایشی کرونا کاهش نیابد بی شک دچار کمبود 
تخت خواهیم شد.« وی در خصوص اورژانس شهدای 
هسته ای بوشهر گفت: »اورژانس شهدای هسته ای 
بوشهر با همکاری وزارت بهداشت، استانداری بوشهر 
و سازمان انرژی اتمی به  صورت مشترک ساخته شده 
و در زمان حاضر فضای فیزیکی بیمارستان به پایان 
رسیده و تجهیزات آن را هم وزارت بهداشت تامین 
کرده ولی کاستی هایی در  بخش تاسیسات و هوا رسان 
در این بیمارستان وجود دارد که باید تکمیل شود.«

به گزارش ایرنا، معاون درمان وزارت بهداشت افزود: 
»در زمان حاضر ۵۰ تا ۶۰ درصد بیمارستان شهدای 
هسته ای قابل استفاده بوده که این ظرفیت برای بیماران 
مبتال به کرونا در نظر گرفته  شده و به زودی باقی مانده 

فضای فیزیکی هم راه اندازی می شود.«

۱۶۰هزارنفرازکادردرمانعلیهکروناواکسینهشدهاند
خبـر

رییس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت از 
افرادی که فاقد پرونده الکترونیک سالمت هستند درخواست کرد 
برای برخورداری از واکسیناسیون عمومی به نزدیکترین مرکز بهداشت 
شهر و روستای محل سکونت خود مراجعه کرده و تا پایان اردیبهشت 

ماه پرونده الکترونیک سالمت خود را تشکیل دهند.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، جعفر صادق تبریزی گفت: »گام 
پنجم بسیج ملی کووید۱۹ در کشور به زودی آغاز می شود و در 
این گام واکسیناسیون عمومی افراد به تدریج با اولویت گروه های 
پرخطر انجام خواهد شد.« وی افزود: »در گام چهارم بسیج ملی 
کووید۱۹ که به نام شهید واالمقام سردار سلیمانی مزین شد از اول 
آذر ۹۹ با همکاری سازمان بسیج مستضعفین و مشارکت بین بخشی 
نهادهایی همچون هالل احمر آغاز شد، ۶8 هزار و 747 تیم با بیش 

از 23۰ هزار عضو مشارکت جدی داشتند.«
وی افزود: »غربالگری 4 میلیون و28۰ هزار نفر افراد در معرض 
تماس با فرد تست مثبت در این طرح انجام شد که برای ۵۰ درصد 

از آنها تست سریع کووید۱۹ انجام گرفت.«
تبریزی ادامه داد: »حدود 3۱۵ هزار نفر که مشمول قرنطینه معکوس 
بودند و نباید از منزل بیرون می آمدند توسط تیم های مراقبت در منزل 
به آنها مراجعه و ویزیت در منزل و مراقبت از آنها انجام و برای بیش 

از ۵3 درصد از آنها تست تشخیصی سریع انجام شد.«
وی گفت: »در گام چهارم تیم های نظارتی ۶ میلیون و 3۰۰ هزار بازدید 
مشترک با هالل احمر و بسیج انجام دادند که منجر به  ۶۱8هزار و 

7۰۰ اخطار و بیش از 38 هزار مورد پلمپ شد.«
تبریزی تصریح کرد: »تیم های حمایتی که توسط عزیزان بسیج مدیریت 
می شود نیز بیش از یک و نیم میلیون خانوار آسیب دیده از کرونا را 

حمایت های معیشتی و فرهنگی کردند.«
 وی افزود: »گام چهارم بسیج ملی کووید۱۹ که با همکاری بسیج 

مستضعفین و هالل احمر و سایر نهادها انجام شد از افتخارات 
نظام جمهوری اسالمی است و به دنبال آن طرح تشدید نظارت ها 
و مراقبت ها نیز از ۱8 اسفند ۹۹ تا ۱8 فروردین ۱4۰۰ انجام شد.«

تبریزی بیان داشت: »با پایان یافتن گام چهارم، گام پنجم بسیج ملی 
کووید۱۹ مبتنی بر بیماریابی، رهگیری و واکسیناسیون عمومی با 
هدف کلی مدیریت و کنترل اپیدمی کرونا از طریق بیماریابی فعال 
و رهگیری حداکثری افراد در معرض تماس نزدیک و واکسیناسیون 

عمومی کووید-۱۹ از شنبه 2۱ فروردین ۱4۰۰ شروع می شود.«
وی افزود: »این گام ۶ راهبرد اساسی دارد که توسط دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور با مشارکت بسیج و هالل احمر و بقیه سازمان ها 
و داوطلبان و سفیران و رابطین سالمت در برنامه هر خانه یک پایگاه 
سالمت انجام می شود.« وی خاطرنشان کرد: »این ۶ راهبرد عبارتند از 
بیماریابی فعال، شناسایی افراد در تماس نزدیک با بیماران و رهگیری 
هوشمند آنها با روش های مختلف که از فناوری های هوشمند برای 

شناسایی سریع افراد استفاده می شود.«
رییس مرکز مدیریت شبکه گفت: »راهبرد دوم واکسیناسیون عمومی 
کووید۱۹ بر اساس سند ملی وکسیناسیون است که به تدریج میزان 
واکسیناسیون را افزایش می دهیم تا جمعیت هدف را در زمان پیش بینی 
شده واکسینه کنیم.« وی افزود: »برای این منظور همه افراد باید پرونده 
الکترونیک سالمت داشته باشند و کسانی که ندارند تا پایان اردیبهشت 
ماه به نزدیکترین خانه بهداشت در روستاها و پایگاه سالمت در 

شهرها مراجعه کنند و این پرونده را تشکیل دهند.«
تبریزی ادامه داد: »در راهبرد سوم آموزش همگانی با هدف تغییر 
رفتار انجام خواهد شد و با استفاده از توان همگانی از جمله سازمان 
بسیج، رسانه ها به ویژه صدا و سیما باید بتوانیم آموزش مناسبی در 
ارتباط با جداسازی، تهویه مناسب و واکسیناسیون عمومی را داشته 
باشیم. عالوه بر این باید آموزش سبک زندگی در شرایط کرونا، 

رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک را آموزش دهیم. همچنین 
از مردم می خواهیم استفاده از درگاه salamat.gov.ir  و سامانه 
مشاوره ای 4۰3۰ را مد نظر قرار دهند.« رییس مرکز مدیریت شبکه 
گفت: »در راهبرد چهارم حفاطت و حمایت از گروه های آسیب پذیر 
به ویژه سالمندان پرخطر، مادران باردار، بیماران زمینه ای که نیازمند 

مراقبت های ویژه هستند. مد نظر قرار می گیرد.«
وی افزود: »در راهبرد پنجم تقویت درمان سرپایی با هدف کاهش 
موارد بستری و مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستان ها انجام می گیرد. 
به دلیل خریدهای نوروزی و سفرها و عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی با شیوع مجدد و خیز چهارم کرونا در کشور مواجه هستیم 
و بیمارستان ها با مراجعه باالی مردم مواجهند که این راهبرد موجب 
کاهش مراجعات به بیمارستانها خواهد شد.« وی ادامه داد: »لذا برای 
موارد سرپایی از مردم می خواهیم به مراکز جامع خدمات سالمت 
منتخب کووید۱۹ مراجعه کنند که بیش از ۱2۰۰ مرکز هستند و 
در مسیریاب های بلد و نشان آدرس آنها وجود دارد. مردم عزیز 
ما نشانی این مراکز را از سامانه 4۰3۰ نیز می توانند دریافت کنند.«

وی راهبرد ششم از گام پنجم بسیج ملی کووید۱۹ را  نظارت بر 
پروتکل های بهداشتی و اعمال قانون دانست و گفت: »در این راهبرد 
مردم خودشان باید نظارت مردمی انجام دهند و بر اساس گزارش آنها 
مداخالت انجام می گیرد. تشدید نظارت ها توسط وزارت بهداشت با 
مشارکت بسیج و هالل احمر هم انجام می شود. نظارت ها بر سفرهای 
خارجی و مرزها باید افزایش یابد. مسئولیت پذیری و نظارت سایر 

دستگاه ها در حیطه وظایف خودشان هم باید انجام شود.«
تبریزی در پایان گفت: »امیدواریم که گام پنجم را با کم ترین آسیب 
پشت سر بگذاریم تا ایمنی جمعی با واکسیناسیون عمومی افزایش 
و شدت ابتال و مرگ ها کاهش یابد تا جامعه بتدریج به شرایط قبل 

از کووید ۱۹ برگردد.«

رییس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت:

برای واکسیناسیون کرونا، پرونده الکترونیک سالمت تشکیل دهید
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