
 ادامه از صفحه 2
استاندار در آنجا نگران شد و گفتم نگران نباشید 
خوب می شود. باور کنید که فکر می کنم هر چه 
می دوم، باز هم به خانواده شهدا و شهدا مدیون و 
بدهکارم. به هر حال مدافعان سالمت افتخار آفریدند.«
وی افزود: »اولین افتخار بزرگ جمهوری اسالمی 
ایران این بود که هیچ ایرانی در پشت در هیچ 
بیمارستانی سرگردان نبود. نه برای کرونا بلکه 
برای بیماران غیر کرونا هم نشنیدید که فردی 
بیاید و بگویند که آی سی یو  با ضربه مغزی 
اتفاق می افتد  این  اگر  که  ندارد  بیمارستان جا 
در فضای مجازی ما را بیچاره می کردند. فضای 
مجازی که در یک جایی دیگر که ترمزش دست 
دیگران است. دومین افتخار جمهوری اسالمی 
ایران این بود که هیچ ایرانی و غیر ایرانی به دلیل 
بی بضاعتی دچار مشکل نشد. ما چند صد هزار نفر 
از عزیزان افاغنه را در کشور رایگان در زمینه کرونا 
درمان کردیم. سومین افتخار جمهوری اسالمی 
ایران این بود که هیچکس را به دلیل قومیت به 
دیگری ترجیح ندادیم. خدمتی که در سیستان و 
بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و سایر استان های 
سنی نشین به عزیزان اهل تسنن دادیم، با خدمتی 
که در بیمارستان امام خمینی تهران )ره( دادیم، 

فرقی نکرد. ما هیچ مزیت ِسنی قائل نشدیم.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »مدتی پیش یکی از 
نویسندگان اروپا که با کرونا فوت کرد، نوشته 
بود که من عمرم را کرده ام، حاال که مضیقه دارید، 
این اکسیژن را بردارید و به جوان ترها دهید. 
اما در کشور ما پیرزن ۱۰۳ ساله در کردستان 
این  رفت.  خانه اش  به  و  شد  درمان  کرونا  با 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  که  بود  افتخاری 

تاریخ این اپیدمی کسب کرد.«
نمکی ادامه داد: »افتخار دیگری که ما کسب کردیم، 
در اوج تحریم و بی پولی و فشارهای بین المللی 
این بود که دست به سمت جایی دراز نکردیم، 
ما ماسک، گان و شوینده را ۵۰ روزه در کشور 
ساختیم، رمدسیویر و فاویپیراویر را دو ماهه در 
این سرزمین ساختیم و این را به سازمان جهانی 
بهداشت اعالم کردیم که باور نمی کردند. اجازه 
ندادیم که ایرانی احساس حقارت کند و فکر کند 
که این دارو در آمریکا هست، اما پدر، برادر و 
خواهر و خانواده من از این دارو محروم شد و از 
بین رفت. اجازه ندادیم که ایرانیان حس حقارت 

را با وجود فشار اقتصادی جهانی احساس کنند 
و این حقشان هم نبود.«

وی افزود: »افتخار دیگری که در جمهوری اسالمی 
ایران در این ایام کسب شد، این بود که ما به 
مرور سوار بر موج کرونا شدیم و کرونا بر ما 
سوار نشد. موج چهارم با ویروس انگلیسی بود. 
بیاید، من  انگلیسی می خواست  وقتی ویروس 
می دانستم که این ویروس بسیار چموش است، 
زیرا انگلیس را به زانو در آورده بود. می دانستم 
که ویروس انگلیسی هم قدرت سرایتش بیشتر 
است و هم قدرت ابتال و کشندگی اش. ما که 
تعطیالت نداشتیم. در دفترمان نشسته بودیم و 
در تعطیالت عید بعد از اینکه حریف نشدیم که 
سفرها را مانع شویم، به همه دانشگاهیان نوشتم 
که بیمار الکتیو بستری نکنید. برآورد کردم که 
حداقل ۸۰ هزار تخت نیاز داریم. بعد هم مدلی 
را به عنوان مدل موفق جمهوری اسالمی ایران 
ثبت کردیم که ما کلینیک های سرپایی را فعال 
کنیم، بستری موقت راه بیندازیم و اجازه ندهیم 

که سرریز بیمار به سمت بیمارستان رود.«
وی ادامه داد: »۱۵۰ هزار بیمار که ۱۰ روز باید در 
بیمارستان بستری می شدند، با این شیوه، کم شد. 
در حالی که کل تخت های ما ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار 
تخت است. بنابراین ما ۴۶ هزار بیمار کووید بستری 

کردیم، روزی ۲۵۰ هزار بیمار به کلینیک های ما 
مراجعه کردند و ۱۵۰ هزار بیمار هم اجازه ندادیم 
به بیمارستان بروند، بلکه به صورت بستری موقت 
درمان کردیم. در کنارش گروه ترخیص راه انداختیم 
که اگر بیماری در وضعیت مناسب تری بود، به 
خانه برود و با مراقبت در منزل اداره شود. این 
طرح توانست در موج چهارم آبروی ما را بخرد 
و بر این اساس همیشه ۳۰ درصد تخت خالی 
داشتیم و بسیاری از هزینه های کشور کاهش یافت.«
نمکی گفت: »افتخار بزرگی برای کشور شد و 
خدا را شکر کردیم که از موج چهارم هم با عزت 
داریم عبور می کنیم. در این ایام ۴۶۰ اکسیژن ساز 
برای کشور تامین کردیم. بیمار کووید در بیرون 
از آی سی یو ۲۵ لیتر در دقیقه و داخل آی سی 
یو حداقل ۳۵ لیتر در دقیقه به اکسیژن نیاز دارد، 
در حالی که بیمارستان های ما بر مبنای شرایط 
عادی طراحی شده بود؛ یعنی یک تا ۵ لیتر اکسیژن 

در دقیقه و همه کمبود داشتند.«
وی افزود: »یادم است که یک شب به من زنگ 
زدند که در بیمارستان توحید سنندج دارد اکسیژن 
کم می آید. من به عنوان وزیر تا صبح با راننده 
تانکر اکسیژن در تماس بودم که کی می رسی و 
چهار صبح که رسید خدا را شکر کردیم. شبی هم 
در نیشابور این گرفتاری را داشتیم. اما امروز نداریم 

بیمارستانی که کمبود اکسیژن داشته باشد. ما در 
طول دوره کرونا میزان تخت های آی سی یومان 
دو برابر شد. میزان دستگاه های سی تی اسکن مان 
که بیش از ۱۴۶ دستگاه تامین کردیم و ۳۰ تا ۴۰ 
دستگاه هم در راه است و دارد اضافه می شود. 
اینها در اوج تحریم و فشار بود و از همه مهم تر 
پویش ره سالمت بود که طبق آن ۱۴۰۰ پروژه 
بهداشتی و حدود ۱۴ هزار تخت اضافه می شود. 
در تاریخ این سرزمین هیچ سالی بیش از ۴۵۰۰ 
تخت اضافه نکردیم و بسیاری امکانات دیگر. 
آزمایشگاه های تشخیصی ما روزهای اول، دو تا 
بود، اما اکنون بیش از ۴۰۰ آزمایشگاه تشخیصی در 
سراسر کشور قرار دارد که به عنوان زیرساخت های 

مهم فراهم شد.«
نمکی گفت: »خدارا شکر می کنیم که از این ایام 
سخت داریم با آبرو گذر می کنیم که این آبرو را از 
ایثار، رشادت و صبوری و همدلی مردم داریم که 
باید از صبوری مردم و کسبه تشکر کرد. از همدلی 
که در بدنه اجرایی کشور شکل گرفت باید تشکر 
کرد. از همه اعم از دادستان ها، روحانیت که نماز 
جمعه را تعطیل کردند، عزیزانی که در حرم های 
مطهر را بستند که اصال کار ساده ای نبود و... و...، 
نیروهای انتظامی، بسیج که طرح شهید سلیمانی 
را پیش بردند، کسبه ای که صبوری کردند و... 
تشکر می کنیم. این ها عظمت هایی بود که در این 

دوره خلق شد و تاریخ قضاوت خواهد کرد.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »امیدوارم در روزهای 
آینده آنچه خیر و صالح نظام جمهوری اسالمی 
و مردم است، رقم بخورد. همیشه توصیه می کنم 
که قدر این مردم را بدانید. جای هیچ قدرتی را با 
قدرت مردم عوض نکنید. پایه اصلی نگهداشت 
این نظام، بعد از لطف خدا، پیوند با مردم است. 
از مردم فاصله نگیرید، مردم را نادیده نپندارید، بر 
اسب مراد که سوار شدید، فکر نکنید که همواره 
سوارید اگر مردم نخواهند. از مردم دور نشوید، 
مغرور کاذب نشوید. عزت ما از مردم است. یادتان 
نرود که نوکری این مردم افتخار و عزت ما است. 
از این گسست های اجتماعی و تفرقه افکنی های 
سیاسی بپرهیزید. از اینکه ۴۰ سال دستاوردهای 
عظیم را فدای جوسازی به دلیل مسائل سیاسی 
کنید، بپرهیزید، از بی آبرو کردن این نظام بپرهیزیم. 
آنقدر خودزنی نکنید، همدلی و حمایت بی دریغ 

و ارزشمند مردم را قدر بدانید.«ایسنا
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