
معاون درمان وزارت بهداشت:
۱۴ هزار تخت به بیمارستان های کشور افزوده شده است

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »با وجود درگیر بودن 
وزارت بهداشت در بسیج ملی مبارزه با کرونا، بیش از ۱۴ 
هزار تخت بیمارستانی در قالب پویش ره سالمت به مرحله 

بهره برداری رسید.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی در سفر به استان سیستان 
و بلوچستان در ابتدا با حضور در جلسه بررسی وضعیت 
سالمت مادر و نوزاد در این استان در سالن همایش های پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که با 
حضور حسینعلی شهریاری - نماینده مردم زاهدان در مجلس - و روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
زاهدان، زابل و ایرانشهر برگزار شد، به بررسی روند رسیدگی به سالمت مادر و نوزاد و شاخص های 
مربوط به آن پرداخت. در ادامه، معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان بوعلی زاهدان بازدید کرد 

و به ارزیابی روند ارائه خدمات و شیوه اجرای پروتکل های درمانی در این مرکز پرداخت. 
وی همچنین ضمن بازدید از طرح توسعه ساختمان شماره ۲ بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی درحال احداث 
علی ابن ابیطالب )ع( گفت: »خوشبختانه مراحل فیزیکی احداث ساختمان شماره ۲ بیمارستان ۳۲۰ 
تختخوابی زاهدان که در واقع یک مجتمع بیمارستانی در شرق کشور و طرح توسعه بیمارستان علی 
ابن ابیطالب )ع( تلقی می شود، به اتمام رسیده است و امیدواریم با تجهیز این مرکز در ماه آینده، به 
زودی مورد بهره برداری قرار گیرد.« جان بابایی افزود: »با افتتاح این ساختمان، بیمارستان علی ابن ابیطالب 
)ع( به یک مجموعه عظیم درمانی تبدیل خواهد شد و با فعال شدن بیمارستان روند ارائه خدمات در 
استان و ظرفیت تخت های استان رشد قابل ویژه ای خواهد کرد و این شاخص به متوسط کشوری 
نزدیک می شود.« وی اظهارکرد: »در راستای طرح تحول سالمت در استان سیستان وبلوچستان کارهای 
خوبی صورت گرفته است. تنها در دو بیمارستان ایرانمهر و علی ابن ابیطالب )ع( بیش از ۵۴۰ تخت 
به سرجمع تخت های سیستان و بلوچستان اضافه خواهد شد.« بنابر اعالم وبدا، جان بابایی در پایان 
گفت: »در سال جاری یکی از بزرگترین مراکز زنان کشور در ایرانشهر احداث خواهد شد. در چابهار 

و زاهدان نیز مراکزی در دست احداث بود که مورد بهره برداری قرار گرفته اند.«

ستاد تهران

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اعالم کرد

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: »در ۱۴ ماه 
گذشته حدود ۸۰ هزار پرستار به کرونا مبتال و بالغ بر 
۸۰۰۰ نفر نیز به دالیل مختلفی اعم از بستری، قرنطینه 

و مسائل مربوط به آن از خدمت منفک شده اند.«
به گزارش سپید، محمد میرزابیگی با گالیه از گردش 
آزادانه ۱۵ هزار بیمار مبتال به ویروس کرونا در طول 
تعطیالت عید افزود: »در این ایام ۱۵ هزار بیمار کرونایی 
که تشخیص قطعی داده شده بودند به راحتی و آزادانه 
در سطح کشور راه افتادند و به سفر رفتند و بار کاری 
پرستاران و مدافعان سالمت را به شدت باال بردند.«
وی در ادامه گفت: »۱۴۰ هزار پرستار در کشور مشغول 
خدمت به بیماران کرونا هستند. این جمعیت بزرگ 
بیش از ۱۴ ماه است که شبانه روز برای نجات جان 
بیماران زحمت می کشند و از جانشان مایه گذاشته اند، 
اغلب دو هفته کامل از خانواده منفک می شوند و بیش 
از ۸۰ هزار نفر آنها به کرونا مبتال شده اند و ۱۱۰ نفر 
آنان در این راه شهید شدند و جانشان را فدا کردند.«
رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: »در چنین 
شرایطی آیا روا بود عده ای از مبتالیان قطعی به کرونا 
آزادانه به مسافرت بروند؟ با دامن زدن به چرخه گردش 

ویروس موارد ابتال و بستری را باال ببرند و فشار کاری 
پرستارانی را که زیر بار مسئولیت فرسوده شده اند، بیشتر 
کنند؟« وی افزود: »به عنوان نماینده جامعه پرستاری 
به خاطر این مسئله به وزیر بهداشت، وزیر ارتباطات، 
وزیر کشور و رئیس سازمان گردشگری معترض 
هستیم. آنان باید پاسخگوی پرستاران باشند، چرا با 

وجود اینکه سیستم های کنترلی از طریق تلفن های 
همراه و پیامک و اعالم اخطار امکانپذیر بود، در این 

خصوص کوتاهی شد؟«
میرزابیگی در ادامه گفت: »بی توجهی به گسترش 
کرونا در کشور با مسافرت ها در شرایطی رخ داد 
که در کشور به شدت با کمبود پرستار مواجه هستیم. 

براساس استانداردهای جهانی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر 
جمعیت حداقل به چهار پرستار نیاز است. این رقم 

در کشور ما زیر یک نفر و حدود ۹ دهم است.«
وی افزود: »عالوه بر این کمبود، در ۱۴ ماه گذشته 
حدود ۸۰ هزار پرستار به کرونا مبتال شده اند و بالغ بر 
۸۰۰۰ نفر نیز به دالیل مختلفی اعم از بستری، قرنطینه 

و مسائل مربوط به آن از خدمت منفک شده اند.«
میرزابیگی همچنین از روند توزیع واکسن کرونا در 
کشور انتفاد کرد و گفت: »واکسن کرونا در کشور 
کم است. ما هم قبول داریم ولی همین میزان کم 
باید عادالنه توزیع شود. دلیل ندارد وزارت بهداشت 
۴۵ هزار واکسن را از حدود ۱۰۰ هزار واکسن به 
یک سازمان به نام نظام پزشکی بدهد در حالی که 
پرستاران در  بخش هوم کر )مراقبت در منزل( در 

حال فدا شدن هستند.«
بنابر اعالم روابط عمومی نظام پرستاری، رئیس کل 
سازمان نظام پرستاری در پایان اظهارکرد: »این موضوع 
و بی عدالتی در واکسیناسیون در دست بررسی است 
و امیدواریم مسئوالن وزارت بهداشت در روزهای 

آینده این روند را اصالح کنند.«

ابتالی ۸۰ هزار پرستار به کرونا
لزوم انجام اصالحات در روند توزیع واکسن

شماره ۱۹۰۳ ۲۱7 فروردین ۱۴۰۰

فاز اول واکسیناسیون کارگران  بخش پسماند پزشکی سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری تهران از شنبه ۲۱ فروردین آغاز می شود.

به گزارش سپید، صدرالدین علیپور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری تهران درباره واکسیناسیون پاکبانان و کارگران در معرض 
خطر ابتال به ویروس کرونا در این سازمان با بیان اینکه پیگیری ها 
برای واکسیناسیون این افراد از اواخر سال گذشته آغاز شده، گفت: 
»هماهنگی ها با وزارت بهداشت انجام شده و از طرف معاونت این 
وزارتخانه دستور تحویل ۲۰۰ دوز واکسن به سازمان مدیریت پسماند 
ابالغ شده که روز شنبه واکسن ها را دریافت و تزریق آن ها را از همان 
روز آغاز خواهیم کرد.« وی افزود: »سازمان مدیریت پسماند، پزشک 
مقیم دارد و با نظارت وزارت بهداشت و رعایت پروتکل ها در فاز 
اول ۲۰۰ دوز واکسن به کارگران مدیریت پسماند پزشکی تزریق 

می شود و در فازهای بعدی برای سایر پاکبانان و کارگران مجتمع 
پردازش آرادکوه و  بخش انتقال پسماند این اتفاق خواهد افتاد.«

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه طبق 
پروتکل های وزارت بهداشت طوری عمل می کنیم که دوز بعدی نیز 
پس از دوز اول به این افراد تزریق شود، تاکید کرد: »همه پرسنلی که 
با پسماند عادی مرتبط اند نیز در برنامه واکسیناسیون قرار دارند و اگر 
سرعت عمل تحویل واکسن ها بیشتر شود و فرایند اداری آن طوالنی 

نشود، تمامی این افراد به زودی واکسینه می شوند.«
علیپور ادامه داد: »در سازمان مدیریت پسماند در دو  بخش پیگیر 
واکسیناسیون افراد در معرض خطر هستیم؛ ابتدا کارگرانی که مشخصًا 
با خود سازمان در حوزه های دفن، پردازش، انتقال و جمع آوری 
پسماند در حال همکاری هستند و  بخش دوم بحث مناطق ۲۲ گانه 

است که البته متولی این  بخش خود مناطق هستند.« وی اضافه کرد: 
»البته سازمان پسماند همکاری ها را انجام داده که مناطق فهرست ۱۷ 
هزار کارگری که در حوزه ُرفت و روب مشغول فعالیت هستند را به 
وزارت بهداشت اعالم کنند تا تخصیص واکسن برای آنها اتفاق بیفتد.«
بر اساس گزارش سایت شهر، علیپور همچنین تاکید کرد: »در سازمان 
مدیریت پسماند  بخش ویژه ای به نام مدیریت پسماندهای پزشکی 
داریم که هیچ منطقه ای متولی آن نیست و موضوع به خود سازمان 
برمی گردد. این بخش حدود ۲۰۰ نفر کارگر را شامل می شود که در 
جمع آوری، انتقال و دفن، مستقیماً با پسماند پزشکی مرتبط هستند. 
عالوه بر این کارگران حوزه پسماندهای عادی سازمان مدیریت پسماند 
نیز در معرض خطر هستند و آنها در اولویت دوم هستند که مجموع 

این افراد و  بخش پسماند پزشکی به حدود هزار و ۶۵۰ نفر می رسد.«

واکسیناسیون ۲۰۰ کارگر پسماند از شنبه آغاز می شود


