
وضعي�ت قرمز 14 اس�تان به خاطر ش�يوع 
كرون�ا و ابتالي ش�هروندان به اي�ن بيماري 
ش�رايط نگران كننده اي را ب�ر جامعه حاكم 
ك�رده اس�ت. بس�ياري از بيمارس�تان ها 
مؤظف ب�ه پذي�رش كرونايي ها ش�ده اند و 
استان هايي مثل خراسان رضوي از هموطنان 
درخواست كرده اند از سفر به شهرهاي شان 
خودداري كنند.  با وجود تمام هش�دارهاي 
داده ش�ده، ش�هروندان بهداش�ت فردي، 
اصول فاصله گ�ذاري اجتماعي و اس�تفاده 
از ماس�ك را ناديده گرفته و س�فرهاي غير 
ضروري را در برنامه شان قرار داده اند. تمام 
اين عوامل و مهم تر از همه، خس�تگي كادر 
درمان بيمارس�تان ها موجب شد تا سازمان 
بسيج جامعه پزشكي كشور اعالم كند يكبار 
ديگ�ر نقاهتگاه ه�اي نگه�داري از بيماران 
كروناي�ي خ�ود را در اس�تان هاي مختلف 
كش�ور بازگش�ايي و راه اندازي كرده است. 

    
در اوايل اسفند ماه سال گذش��ته وقتي كرونا 
شهرهاي ايران را يكي پس از ديگري درنورديده 
و آلودگي هاي��ش را در هم��ه نق��اط كش��ور 

مي گسترانيد، سازمان بس��يج براي محافظت 
از شهروندان و جلوگيري از شيوع اين ويروس 
منح��وس، نقاهتگاه هاي��ي را در اس��تان هاي 
مختلف راه اندازي كرد تا ب��ا نگهداري بيماران 
در اين مراكز، اجازه ندهد، ديگر هموطنان نيز 

آلوده شوند. 
حدود دو ماه بعد يعن��ي اواخر فروردين ماه و با 
توجه به مهار و كاهش ش��يوع كرونا، تعدادي 
از نقاهتگاه هاي بس��يج به صورت معلق در آمد 
و محدوديت هاي اعمال ش��ده از طرف دولت 
و رعايت اصول بهداش��تي از طرف شهروندان 
موجب ش��د تا اين نقاهتگاه ها ج��زو مراكزي 
باشند كه با شادي و افتخار، درب هاي شان بسته 
شود. اما متأسفانه هم اكنون و به خاطر شيوع و 
گسترش دوباره كرونا در جامعه اين نقاهتگاه ها 

يكبار ديگر فعاليت خود را از سر گرفته اند. 
در همين رابطه رئيس بس��يج جامعه پزشكي 
كش��ور با بيان اينكه با توجه به افزايش شيوع 
كرون��ا و قرم��ز ش��دن وضعي��ت بس��ياري از 
استان هاي كشور از جمله خوزستان و هرمزگان 
اعزام نيروهاي درماني بسيج به استان هاي در 
وضعيت هش��دار افزايش يافته و طي دو هفته 

گذش��ته ۵۰ نيرو به خوزس��تان اعزام شده ، به 
راه اندازي دوباره نقاهتگاه هاي بس��يج جامعه 
پزش��كي نيز اش��اره كرده و گفت: »از ابتداي 
دوران شيوع كرونا تاكنون بسيج جامعه پزشكي 
۱۱۶ نقاهتگاه در سراسر كشور راه اندازي كرد 
كه با توج��ه به كاهش ميزان ش��يوع، تعدادي 
از آنها به ص��ورت معلق درآمدند ام��ا در حال 

حاض��ر و با توجه به ش��رايط جديد، ب��ار ديگر 
نقاهتگاه هاي بسيج فعاليت خود را آغاز كرده و 

پذيراي بيماران هستند.«
ش��اهين محمد صادقي يكبار ديگر بر كمك به 
خانواده هاي مح��روم و كم بضاع��ت و تأمين و 
توزيع اقالم بهداشتي مورد نياز آنها در مناطق 
قرمز تأكيد ك��رده و ادام��ه داد: »طي روزهاي 
گذش��ته و به دليل افزايش ش��مار مبتاليان به 
ويروس كرونا، سازمان بسيج جامعه پزشكي با 
كمك نهادهايي از جمله س��ازمان مناطق نفت 
خيز، س��ازمان تأمين اجتماعي و ستاد اجرايي 
فرمان امام خميني )ره( اقدام به توزيع بسته هاي 
بهداشتي در اس��تان هاي درگير كرونا، مناطق 
حاشيه نش��ين و كم برخوردار كرده و س��امانه 
۴۰۳۰ نيز در حال حاضر در حال فعاليت است و 

همچنان به هموطنان خدمات ارائه مي كند.«
    انجام غربالگري ها و تس�ت هاي كرونا 

بيش از گذشته
متأس��فانه در حال حاضر وضعيت بسياري از 
استان ها به حالت قرمز رسيده و كرونا با سرعت 
چشمگيري مش��غول آلوده كردن شهروندان 
است. با اينكه بس��يج جامعه پزشكي كشور با 

اعزام نيروهاي درماني به استان هاي مختلف، 
مس��ئوليت غربالگري ها، تب س��نجي، انجام 
تس��ت هاي كرون��ا و كارهاي ديگ��ر را بيش از 
پيش بر عهده گرفته اس��ت ام��ا كمك مردم و 
همراهي مس��ئوالن مي توان��د در از بين بردن 
بحران موجود و استقرار وضعيت سفيد بيش از 

هر زمان ديگري كارساز باشد. 
خراسان رضوي از جمله مناطقي است كه شرايط 
خوبي ندارد و حتي مسئوالن بهداشت اين استان 
اعالم كرده اند هموطنان از مسافرت به شهرها 
و بخصوص مش��هد مقدس خ��ودداري كنند.  
در همين رابطه رئيس دانش��گاه علوم پزشكي 
مشهد با اشاره به افزايش آمار بيماران بستري و 
سرپايي مبتال به ويروس كرونا در مشهد از تمامي 
هموطنان خواس��ت تا از انجام س��فرهاي غير 

ضروري به مقصد اين شهر خودداري كنند. 
س��يدمحمد حس��ين بحريني گفت »در حال 
حاضر مش��هد از نظر تعداد بيم��اران مبتال به 
كوويد - ۱۹ در وضعيت قرمز قرار دارد و بهترين 
راهكار براي جلوگيري از افزايش تعداد بيماران 
رعايت بهداش��ت فردي، اص��ول فاصله گذاري 
اجتماع��ي، اس��تفاده از ماس��ك و اجتناب از 

سفرهاي غير ضروري است.«
وي با بيان اينكه در حال حاضر تعداد بيماران 
بس��تري مبتال ب��ه كووي��د - ۱۹ در مراكز زير 
پوشش اين دانشگاه در مقايسه با مدت مشابه 
ماه گذش��ته دو براب��ر افزاي��ش يافت��ه، بيان 
كرد: »تع��داد بيماران بس��تري در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه نيز ۵۰ درصد رش��د يافته و 

ادامه اين روند نگران كننده است.«
فرماندار كاش��مر نيز از افزايش ۱۴ برابري آمار 
مبتاليان بستري  شده كرونا در اين شهرستان از 
ابتداي ماه جاري به دليل آزاد سازي هايي كه در 

برخي از حوزه ها صورت گرفت، خبر داد. 
رئيس س��ازمان بسيج جامعه پزش��كي درباره 
خراسان رضوی گفت: »با توجه به وضعيت قرمز 
شهر مشهد، در حال بررسي وضعيت خدمات 
در اين استان هس��تيم و اقدامات الزم درماني 
اعم از تأمين كمبود نيروه��اي درماني، توزيع 
اقالم بهداش��تي و غيره در حال انجام اس��ت. 
طرح همدلي در قالب روانكاوي و ارائه خدمات 
مشاوره به مبتاليان كرونا و خانواده قربانيان اين 
ويروس به صورت گسترده در شهر مشهد اجرا 

شد و نتايج خوبي داشت.«
محمد صادقي اقدامات اين مجموعه در پايتخت 
را هم مد نظ��ر قرار داده و ادامه داد: »در ش��هر 
ته��ران ۵ هزار تخ��ت نقاهتگاه��ي داريم و در 
صورت نياز از آنها استفاده خواهد شد. به عالوه 
توزيع بسته هاي بهداش��تي و معيشتي، اعزام 
نيروهاي درماني و انجام خدمات پزش��كي در 
حاشيه شهرها و براي اتباع افغانستاني در حال 

انجام است.«

 بازگشایی دوباره نقاهتگاه هاي بسيج 
با اوج گيري كرونا در استان ها
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سير صعودي ابتالي اصفهاني ها به كرونا
استان اصفهان در وضعيت هشدار قرار دارد 
و با اين روند ممكن است در روزهاي آتي به 
وضعيت قرمز برسيم. زيرا ابتال به كرونا در 
اين استان، شيب تندي مسير صعودي را 

در پيش گرفته است. 
بيشترين مبتاليان به كرونا در رنج سني 
جوان و ميانسال هستند و در اين شرايط 
بازگش��ت به وضعيت قرنطينه منوط به 

تصميم ستاد ملي مقابله با كروناست.  هم اكنون تعداد كل موارد ابتال به 
بيماري كرونا در استان اصفهان به غير از شهرستان هاي كاشان و آران 
و بيدگل به ۵۶۸ نفر رسيده و در شبانه روز گذشته نيز ۸۵ نفر با عاليم 

كرونا در بيمارستان هاي استان بستري شدند.  
هم اكنون ۱۰۶ نفر با عاليم حاد كرونا در اصفهان بستري هستند و در 
بخش مراقبت هاي ويژه و  اي سي يو هاي مراكز درماني، خدمات درماني 

دريافت مي كنند.  
با توجه ب��ه وضعيت حاد كرونا در ش��هرهاي ش��اهين ش��هر، فريدن، 
فريدونشهر، كاشان و آران و بيدگل، چنانچه دستورالعمل هاي بهداشتي 
با جديت دنبال نشود شاهد افزايش شهرهاي نارنجي و قرمز در استان 
اصفهان خواهيم بود.  اختيار تام در نحوه مقابله با كرونا به استان اصفهان 
داده شده است تا ستاد اس��تاني مقابله با كرونا بهترين شيوه مديريت 

مقابله با كرونا را اتخاذ كند.

كرونایي هاي بوشهر نيازمند دستگاه تنفس
طي چند هفته اخير بيماري كرونا در استان 
بوشهر اوج گرفته اس��ت و متأسفانه شاهد 
افزايش تعداد بيماران كرونايي نيازمند بستري 
در بيمارستان و تعداد فوت شدگان هستيم. 

با ادامه اين روند ظرفيت بيمارستان ها پر 
مي شود، اين در حاليس��ت كه تعدادي از 
اين بيماران براي تنفس نيازمند دستگاه 
هستند.  امروز مي توانيم به جرئت بگوييم 

كه جدي گرفته نشدن بيماري كرونا از س��وي مردم زنگ خطري جدي 
است. زيرا در بين فوت ش��دگان بيماراني هس��تند كه جوان بوده و هيچ 
بيماري زمينه اي هم نداش��تند.  از امروز هم محدوديت هاي جديدي در 
سطح استان بوشهر اعمال مي شود كه بر اساس اعالم ستاد ملي مقابله با 
كرونا، شهرستان هاي بوشهر، گناوه و كنگان در دامنه محدوديت ها و جزو 
شهرستان هاي وضعيت قرمز اس��تان قرار مي گيرند و ساير شهرستان ها 
در وضعيت زرد هس��تند. مدارس ش��بانه روزي، دانش��گاه ها، حوزه هاي 
علميه، آموزشگاه هاي فني و حرفه اي، زبانسراها و همچنين استخرهاي 
سرپوشيده، سينما، سالن هاي تئاتر و مراكز مشابه تعطيل هستند.  زدن 
ماس��ك در تمام ادارات و بانك هاي استان و شهرس��تان ها از امروز شنبه 
۱۴تيرماه اجباري است و رعايت پروتكل بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي 
الزامي. همچنين مصوبه دوركاري براي كاركنان داراي بيماري زمينه اي، 

جانبازان شيميايي، بانوان باردار در استان به قوت خود باقي است.

۸۰ درصد جمعيت ایالم در منطقه قرمز كرونا 
به دليل باال رفتن آم��ار كرونا، ۸۰ درصد 
جمعيت اس��تان اي��الم در منطقه قرمز 

قرار گرفتند. 
با توج��ه به افزاي��ش نگران كنن��ده آمار 
مبتاليان به كرونا و بستري هاي ناشي از 
آن، پس از شهرستان هاي ايالم، مناطقي 
همچون ايوان، آبدانان، دهلران و دره شهر 
و شهرستان چرداول نيز در وضعيت قرمز 

قرار گرفته و مابقي شهرستان ها نيز در منطقه زرد قرار دارند.  پرهيز از 
حضور در تجمعات، شستشوي مرتب و مكرر دست و استفاده حداكثري 
از ماسك س��ه توصيه كليدي به همه مردم استان بخصوص گروه هاي 

آسيب پذير است. 
تعداد افراد بي عالمت كه ناقل بيماري هس��تند، افزايش يافته لذا بايد 
نس��بت به رعايت پروتكل هاي بهداش��تي حداكثر دقت و هوشياري را 
داشته باشيم.  همه شهروندان در رابطه با سالمت اطرافيان خود مسئول 
هس��تند. بنابراين با عدم رعايت اقدامات پيشگيرانه؛ سالمت عزيزان و 
اطرافيان خود را به خطر مي اندازند.  بيم��اري كرونا هيچ گونه درماني 
ندارد و تنها راه اين است از ش��يوع آن در سطح استان جلوگيري شود. 
مردم فهيم اس��تان با رعايت تمام اصول پيش��گيرانه؛ نه تنها مجموعه 
دانشگاه علوم پزشكي را ياري مي كنند بلكه سالمت خود و عزيزان شان 

را تضمين خواهند نمود. 

آرش نجيمی
سخنگوی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 

سعيد كشميری
رئيس دانشگاه علوم پزشكی بوشهر

محمد كريميان
رئيس دانشگاه علوم پزشكی ايالم

محمد رضا هاديلو

پرونده
وضعيت قرمز استان ها

 با  اوج گيری كرونا

از ابت�داي دوران ش�يوع 
كرونا تاكنون بسيج جامعه 
پزشكي 11۶ نقاهتگاه در 
سراسر كش�ور راه اندازي 
كرد كه ب�ا توجه به كاهش 
ميزان ش�يوع، تع�دادي 
از آنه�ا به ص�ورت معلق 
درآمدند اما در حال حاضر و 
با توجه به شرايط جديد، بار 
ديگر نقاهتگاه هاي بسيج 
فعاليت خود را آغاز كرده 
و پذيراي بيماران هستند

88498441سرويس  شهرستان

 سومين مدافع سالمت كردستان
به شهادت رسيد

همزمان با هشدارهاي مختلف از سوي دانش�گاه علوم پزشكي كردستان در 
خصوص لزوم رعايت مسائل بهداش�تي، ولي هنوز افراد زيادي بي توجه به اين 
وضعيت همچنان بدون اس�تفاده از ماس�ك و رعايت فاصله مناسب در معابر 
عمومي حضور پيدا مي كنند. كاري كه باعث شده وزارت بهداشت، براي دومين 
ماه متوالي، كردستان را در رديف استان هاي با وضعيت قرمز اعالم كند. استاني كه 
سومين شهيد مدافع سالمتش، در راه خدمت به شهروندان جانش را از دست داد. 

    
آخرين آمارهاي اعالم ش��ده از سوي دانش��گاه علوم پزشكي كردستان 
نشان مي دهد كه هم اكنون در تمامي مراكز بيمارستاني در سراسر استان 
بيماران مبتال به كرونا بستري شده اند و به همين دليل حدود ۷۰ درصد 
از كل تخت هاي بيمارستاني اين اس��تان از سوي بيماران مبتال به كرونا 
اشغال شده است.  اما غم انگيزترين بخش كار جايي است كه بدانيم اواخر 
هفته گذشته سومين شهيد مدافع سالمت كردستان نيز نامش را در ميان 

جهادگران اين راه ثبت و جانش را در راه خدمت به مردم فدا كرد. 
شهيد محمد خورند سومين شهيد مدافع سالمت در استان كردستان 
بعد از س��ال ها فعاليت در بيمارس��تان بوعلي مريوان، بعد از ش��هيدان 
محمدياراحمدي و خليل احمدي، جان خود را در راه مقابله با ويروس 
كرونا از دست داد.  تالش بي وقفه كادر درمان در حالي رقم مي خورد كه 
رشد بي رويه و شيوع گس��ترده ويروس كرونا در كردستان از يك سو و 
انفعال و بي تفاوتي ستاد اس��تاني مقابله با اين ويروس موجي از نگراني 
را ايجاد كرده و به رغم واگذاري اختيارات بيش��تر به مس��ئوالن استان، 
فعاًل خبري از ايجاد هرگونه محدوديتي در ميان نيس��ت و مردم هم بي تفاوت به 
اتفاقاتي كه در پيرامونشان رقم مي خورد، با ناديده گرفتن رعايت فاصله اجتماعي 
و استفاده نكردن از ماسك، آتش بيار اين معركه شده اند.  به گفته رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي كردستان تنها در سه بيمارستان شهرستان سنندج ۲۹۹ بيمار مبتال 
به ويروس كرونا بستري هستند و دادستان عمومي و انقالب مركز استان كردستان 
نيز ضمن هشدار به برگزار كنندگان هرگونه مراس��م عزا و عروسي، اعالم كرده با 

افراد متخلف در اين راستا برخورد مي شود. 

استاندار كرماني ها هم كرونا گرفت
اواخر هفته گذشته بود كه وزارت بهداشت اعالم كرد با توجه به موج شيوع 
ويروس كرونا در استان كرمان اختيارات اجراي محدوديت ها را به استاندار 
واگذار كرده است. نكته حايز اهميت اين بود كه شخص استاندار هم به كرونا 
مبتال شده و در قرنطينه به سر مي برد و اين در حالي است كه عكس هاي منتشر 
شده از جلسات اداري در كرمان بيانگر استفاده نكردن مديران از ماسك است. 

    
چند هفته اي ب��ود كه هيچ آم��اري از كرمان درز نمي كرد و ه��ر چه بود اخبار 
نگران كننده تعداد مراجعه كنندگان و مبتاليان به كرونا به مراكز درماني اين 
استان بود.  حاال كرمان جزو ۱۳ استان داراي وضعيت قرمز در زمينه كرونا قرار 
دارد و در كنار بي توجهي مسئوالنش، مردم هم رعايت نكات بهداشتي را جدي 
نمي گيرند.  در جنوب كرمان وضعيت از شمال استان بحراني تر است به طوري 
كه  آي سي يو شماره ۲ كرونا نيز در بيمارستان جيرفت راه اندازي و تخت هاي 
بيمارستاني در كهنوج نيز تكميل شده است.  مراكز درماني استان كرمان مملو از 
بيماراني شده كه از استان هاي همجوار و درگير با كرونا آمده اند و هيچ محدوديتي 
در اين خصوص براي آنها اعمال نمي شود. بستري ش��دن بيماران كرونايي از 
استان هاي همجوار در بيمارستان هاي افضلي پور و پيامبر اعظم)ص( در حالي 
انجام شده كه همراهان اين بيماران كه احتمال ناقل بودن آنها زياد است نيز در 
كرمان حضور و بنا به عادت اكثر اين افراد در بوستان هاي شهر كمپ هاي موقت 
برپا مي كنند.  محمد رشيدي رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمان با بيان اينكه 
۷۰ نفر طي ۲۴ساعت گذشته در بيمارستان هاي استان بستري شده اند، مي گويد: »اگر مردم 

اجراي پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نكنند اوضاع طي روزهاي آينده وخيم مي شود.«

شهرستان های مازندران در وضعيت قرمز
مازن�دران ك�ه از اواي�ل ارديبهش�ت م�اه توانس�ته ب�ود ش�رايط خودش 
را بهبود بخش�يده و وضعيت خوب�ي را تجربه كن�د، دوباره ش�هرهايش را 
يكي يكي قرم�ز مي بين�د و همين امر موجب ش�ده تا اعم�ال محدوديت ها 
در دس�تور كار قرار گرفت�ه و ب�ا واحدهاي صنف�ي متخلف برخورد ش�ود. 

    
بنا به اعالم معاونت بهداشت دانش��گاه علوم پزش��كي مازندران به خاطر افزايش 
مبتاليان به كرونا، وضعيت دو شهرستان قرمز و چهار شهرستان نيز نارنجي شده 
است.  بر همين اساس قرار است مراقبت هاي بهداش��تي در تمامي شهرستان ها 

تشديد و با واحدهاي صنفي كه پروتكل ها را رعايت نكنند برخورد شود. 
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اين استان مازندران با بيان اينكه با توجه به افزايش 
بيماران مبتال به كوويد ۱۹ در استان هاي كشور آمار بيماران مراجعه كننده به بخش هاي 
سرپايي و بستري مازندران نيز به صورت معناداري افزايش پيدا كرده است، مي گويد: 
»هم اكنون تعدادي از شهرهاي استان وضعيت نامناسبي دارند. دو شهرستان  در وضعيت 
قرمز و چهار شهرستان نيز در وضعيت نارنجي قرار دارند و در شهرهاي ديگر نيز تعداد 
بيماران در حال افزايش است.« حامد روحاني زاده با تأكيد بر رعايت نكات بهداشتي و عدم 
حضور افراد در اجتماعات بدون ماسك و محافظت هاي فردي، ادامه مي دهد: »در تمامي 
شهرستان ها تشديد مراقبت هاي بهداشتي از سوي مراقبان و مسئوالن بهداشت انجام 

خواهد شد و با متخلفان  برخورد قانوني به عمل خواهد آمد.«
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