
معاون درمان وزارت بهداشت:  خبـر

واکسیناسیونکروناسرعتمیگیرد
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »با 
توجه به تعداد واکسن هایی که در حال وارد شدن به کشور است 

انشااهلل بزودی واکسیناسیون سرعت خواهد گرفت.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی در جریان بازدید از بیمارستان 
پاستور بم اظهارداشت: »وزارت بهداشت هر آنچه واکسن در انبار 
داشته در اختیار مردم قرار داده و چون مشکل کرونا بین المللی است، 

کشورهایی که قول داده بودند به تعهداتشان عمل نکردند.«
به گفته وی، وزارت بهداشت مسئول تامین واکسن نیست و فقط 

درخواست کننده و مصرف کننده است.
جان بابایی در عین حال اظهارداشت: »وزارت بهداشت واکسن مورد 
نیاز را از کشورهایی  مانند روسیه، چین، هند و کوواکس پیش خرید 
کرده و تعهد ایجاد شد اما متاسفانه این کشورها به تعهداتشان عمل 
نکردند و زمانی که کشور هند که زیرساخت وسیعی در تولید واکسن 
دارد کشورش با وضعیت بحرانی ویروس کرونا روبه رو شد اجازه 

خروج واکسن را نداد.«
معاون درمان وزارت بهداشت همچنین درباره تقاضای مسئوالن استان 
کرمان برای واکسیناسیون افراد ۵۰ سال به باال به علت شرایط بحرانی 
کرونا در این استان گفت: »این موضوع در سطح ملی تصمیم گرفته 
می شود و من نیز پیگیری های الزم را انجام خواهم داد که بتوانیم در 

این استان نیز زودتر واکسیناسیون این افراد را شروع کنیم.«
معاون وزیر بهداشت درباره وضعیت ویروس کرونا در استان کرمان 
نیز گفت: »همه گیری در استان رو به افزایش است و شهرستان های 
بم، جیرفت، کهنوج و کرمان در حالت بحرانی نسبت به شهرستان های 

دیگر استان قراردارند.«
به گفته وی قباًل پیش بینی شده بود که شهرستان بم به دلیل همجواری 
با استان سیستان و بلوچستان به این شکل درگیر این ویروس شود.

جان بابایی بیان کرد: »در حال حاضر شهرستان بم ۲۳۰ بیمار مبتال 
به کووید۱۹ دارد که یکصد بیمار بستری و مابقی بیماران سرپایی 
هستند که فقط در بیمارستان داروی خود را دریافت می کنند و بیماران 
بدحالی نیستند.« معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ادامه داد: »خوشبختانه با تدبیر دانشگاه علوم پزشکی بم و همکارانش 

تخت بستری به اندازه کافی در اختیار بیماران قرار گرفته است.«
وی می گوید تنها همراهی مردم می تواند در خروج ما از پیک )اوج 
همه گیری( پنجم موثر باشد و با سرعتی که در واکسیناسیون در حال 
رخ دادن است زمان زیادی نمی گذرد تا شرایط آرام تر شود و قطعا 
تصمیم های گرفته شده باعث می شود به سرعت سیرصعودی این 

بیماری کاهش پیدا کند و مرگ و میر صفر شود.

جان بابایی بیان کرد: »مردم باید بدانند حتی اگر فردی واکسن هم زد 
نباید رعایت پروتکل های بهداشتی را کنار بگذارد و در تجمع ها و 

دورهمی های خانوادگی شرکت کند.«
معاون درمان وزیر بهداشت درباره کمبود تخت در بیمارستان ها توضیح 
داد: »در تمام دنیا کشوری نبوده که درگیر بیماری کرونا شود و با 
کمبود تخت مواجه نشده باشد.« وی افزود: »ما در شهرستان بم کمبود 
تخت نداریم و مردم نگران این موضوع نباشند زیرا کادر درمان تمام 
توانشان را در مبارزه با این ویروس گذاشته اند.« جان بابایی تصریح 
کرد: »باید به سمتی برویم که تولید بیماری نشود و هر سیستمی یک 
ظرفیتی دارد و اگر از حدی باالتر برود سیستم پاسخگو نخواهد بود.«
معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: »همچنین کشور ما برخالف سایر 
کشورهای دنیا که مشکالت جدی در مبارزه با این ویروس پیدا کردند 

دچار آنچنان مشکل حادی نشده است.«
جان بابایی نیاز شهرستان بم به احداث بیمارستان دوم را جدی دانست 
و عنوان کرد: »بیمارستان دیگری در بم در حال احداث است که باید 

با کمک دولت هر چه سریعتر روند ساخت آن تندتر پیش برود.«
بیمارستان های  در  کافی  تخت  وجود  »با  کرد:  خاطرنشان  وی 

شهرستان های نرماشیر، فهرج و ریگان اما نمی توانند باری از دوش 
بیمارستان پاستور بردارند و صالح نیست بیمار کرونا در آن جا بستری 
شود زیرا رسیدگی به بیماران کرونایی نیاز به مهارت و توانایی باالیی 
دارد که کادر درمان پاستور بم به درستی خدمات به بیماران کرونایی 
ارائه می دهند.« وی درباره نصب و راه اندازی دستگاه » ام آر آی« 
در بیمارستان بم که در سفرهای قبلی قول آن را داده شده بود نیز 
گفت: »در این باره به دلیل شرایط تحریم ها و مشکالت ایجاد شده 
با محدودیت ارز مواجه شده بودیم اما به زودی یک دستگاه » ام آر 

آی« در این بیمارستان مستقر خواهد شد.«
معاون درمان وزیر بهداشت درباره اورژانس هوایی که از مطالبات 
شهروندان بمی بوده نیز بیان کرد: »ایجاد اورژانس هوایی نیاز به یک 
باند و بالگرد دارد و از آنجا که استان کرمان نیز پهناور است نیازمند 

کمک دولت برای خرید بالگرد هستیم.«
به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد: »شهرستان بم می تواند به عنوان یک 
قطب درمانی تقویب شود و برای جلوگیری از سرگردانی بیماران در 
شهرستان های دیگر باید به فکر تقویت بیمارستان پاستور در توسعه 

آنژیوگرافی قلب و برنامه های متعدد دیگر باشیم.«

رئیس بیمارستان مسیح دانشوری همزمان با افزایش مراجعه 
بیماران کرونایی، بر حضور تمام مسئوالن  بخش های مختلف 

این بیمارستان تاکید کرد.
به گزارش سپید، علی اکبر والیتی در جلسه فوق العاده شورای علمی 
این بیمارستان اظهار کرد: »حضور فعال تمام کادر پزشکی و پرستاران 
برای پاسخگویی سریع و به موقع به بیماران، بهره برداری حداکثری 

از امکانات موجود، در خدمات دهی و درمان ضروری است.«
وی افزود: »بیماران چه در مراجعه اولیه و چه بیماران ارجاعی 
از بیمارستان های دیگر حتما باید تحت درمان قرار گیرند و هیچ 

بیماری به دلیل نداشتن بیمه و یا هزینه از درمان محروم نشود.«
رئیس بیمارستان مسیح دانشوری ادامه داد: »از ابتدای شیوع 

کرونا تاکنون این بیمارستان با جدیت در خط مقدم مبارزه با 
این ویروس حضور داشته است.«

وی تصریح کرد: »باید تالش کنیم تا هیچ مراجعه کننده ای از هر 
نوع و از هر شدتی بدون دریافت خدمات درمانی، بیمارستان 
را ترک نکند؛ بنابراین دست اندرکاران اهتمام الزم به منظور 
پذیرش و در صورت لزوم بستری هر چه بیشتر مراجعه کنندگان 

را در نظر داشته باشند.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، والیتی ضمن تقدیر از 
تالش های مدافعان سالمت در سراسر کشور گفت: »امیدواریم 
هر چه زودتر سالمت و آرامش با از بین رفتن این ویروس 

به جامعه بازگردد.«

رئیس بیمارستان مسیح دانشوری تشریح کرد

تدابیر اتخاذ شده همزمان با افزایش مراجعه بیماران کرونایی
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