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 ناصر صبحی
در روزهای اخیر با کاهش تعداد مبتالیان به کرونا
روبهروهستیمامابهنظرمیآیداینروندکاهشیباچالشی
تازه روبهرو میشود .دورهمیها و نذری دادنهای عید
قرباندرصورتعدمرعایتپروتکلهایبهداشتیمیتواند
منجربه افزایش مجدد روند ابتالگردد .دلیل یکی نشدن
بخشکرونای دو بیمارستان امام رضا و غرضی ،راهکارهای
رویاروییباچالشهایینظیرعیدقربان،دلیلابتالیتعداد
قابل توجهی ازکادردرمانی ،اداری و خدماتی بهکرونا دریک
بازه زمانی خاص ،مشکالت مربوط به تجمعات ایرانیها و
افغانستانیهاوالبتهبزرگترینخطرپیشرودرفصلپاییز
یعنی همزمانی شیوع آنفوالنزا و کرونا ،از جمله مباحث
مهمی بودکه درگفتوگو با «دکترغالمرضا جهانشاهی»،
معاوندرمانیدانشکدهعلومپزشکیسیرجانمطرحشد.
جهانشاهی هرچند احتمال رعایت نکردن پروتکلهای
بهداشتی درمراسم عید قربان و همزمانی آنفوالنزا وکرونا
را خطر بزرگی میداند اما معتقد است بزرگترین خطر
موجود ،ناباوری مردم به وجود و خطرات کرونا و جدی
نگرفتنتوصیههایبهداشتیاست.
وضعیتبیمارانکروناییماچهبهچهشکلی
استوچهتعدادبستریداریم؟
وضعیت قرمزو متاسفانه آماررو به افزایش است.
درحال حاضردردو بیمارستان غرضی و امام رضا ،حدود
 ۶۰نفربستریداریمکهتعدادیازآنهامثبتقطعیهستند
ویکتعدادمحتمل.یعنیتستبسیاریازآنهامشکوک
است اما با تشخیص احتمالی کرونا بستری هستند و
دارند درمانهای الزم را میگیرند .متاسفانه روند رو به
افزایش است و این حاصل بیدقتی شهروندان نسبت
به پروتکلهای بهداشتی است؛ نزدن ماسک ،رعایت
نکردن فاصله اجتماعی و خالصهکالم ،نترسیدن ازکرونا.
مهمترین عاملیکه باعث شده وارد پیک ناجوری ازکرونا
شویم ،سهلانگاری مردم و نترسدنشان ازکروناست و این
موضوعراعادیتلقیمیکنند.متاسفانهاینباعثشدهکه
ماحجموسیعیازبیمارانکروناییروبهروشویم.وضعیت
بسیار خطرناک و حساسی است .کادر درمان و بهداشت
دیگرخسته شدهاند .خیلی ازبچههای بهداشت و درمان
درگیرشده و عمال ازگردونه فعالیت وکارخارج شدند .اگر
همینروندادامهپیداکند،منفکرمیکنمزمینگیرشویم
و نتوانیم ازپس این بیماری بربیاییم و احتمال بسیارجدی
وجود دارد که با پیشرفت بیماری و گسترشش روبهرو
شویم.کما اینکه درشهرهای اطراف این اتفاق افتاده است.
تعدادبستریکاملچهتعداداست؟
در حال حاضر حدود  ۶۵ ،۶۰مورد فعال و تا این
لحظهکه داریم با هم صحبت میکنیم دردو بیمارستان
بستریداریم.
بیمار حاد تنفسی چه تعداد در شهرستان
دارید؟
بیماران حاد تنفسی نیزشامل محتملها میشوند
کهقطعیهاومحتملها،عمالحادتنفسیمیشوند.
 فکرکنماعالمشدهبوددرسیرجان ۷۴مورد
تختبستریداریم،درستاست؟
ماحدود ۸۰تختدربیمارستانامامرضاپیشبینی
کردیم و حدود ۳۸الی ۴۰تخت درغرضی یعنی تا ظرفیت
بستری  ۱۲۰بیماررا پیشبینیکردیمکه اگرخدایی نکرده
به حالت بحران وارد شدیم ،این تعداد را داشته باشیم .در
کنارآن میتوانیم خدمات دیگری هم به بیماران حوادث
ترافیکی ،مادران حامله ،بیماران مزمن و سایر بیماریها
میتوانیم ارایهکنیم .یعنی آن بحث تعداد تختها ،منجر
بهعدمارایهخدماتبهبقیههمشهریانماننمیشود.
 چرا بیماران را در یک بیمارستان به صورت
متمرکزبسترینمیکنندتابیمارستاندیگرآزادشود؟
مادوبیمارستاندرشهرستانداریم.بیمارستانهای
ما بخشهای متفاوتی دارند .مثال بیمارستان امام رضا
بخش دیالیز دارد و غرضی ندارد ،بخش اعصاب و روان
دارد و غرضی ندارد ،آیسییوی ما دربیمارستان امام رضا
خیلی وسیعتر از آیسییو غرضی است .اتاق عملهای

پرسنل مبتال میشود ،ممکن
ما نیز همینطور .به این دلیل ما
است از طریق تماس با سطوح،
نمیتوانیم یکی از بیمارستانها را
تنفس و ...ویروس را به سایرین
صرفا زیربارکرونا ببریم .چراکه اوال
منتقل کند .این اتفاقی است که
هر بیماری که از در وارد میشود
گفتوگو با معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان
در برخی واحدها افتاد .همچنین
ما باید اینگونه فکرکنیمکه ناقل
به طورمثال دربخش ARDفقط
بیعالمت کرونا است و میتواند
پرستاراننیستند.خدمات،منشیو
پرسنل و سایرین را مبتال کند.
نگهبان نیزهستند.کافی است یک
ُخب این فرد وقتی در بیمارستان
منشی به بخش برود،گرفتارشود و
بماند ،دور روز دیگر عالیمش
بعد ممکن است سایر افراد را نیز
آشکار میشود و پرسنلی که با
درگیر کند یا یک نیروی خدماتی
چنین مواردی سروکار داشتند و با
که در بین بخشها رفت و آمد
ظن اینکه ایشان یک فرد سالم
دارد ممکن است خانوادهاش را
است ،آن پروتکشن و حفاظت
مبتالکند.
کامل را انجام نمیدهند ،میتوانند
 مگر رفت و آمدها
گرفتار شوند .اما اگر این دید را
رعایتنمیشود؟
داشته باشیم که هرکس که از در
صد درصد رعایت میشود.
بیمارستان وارد میشود ،میتواند
اگر رعایت نمیشد ،زمینگیر
ناقل یا حامل بیماری باشد ،از اول
میشدیم.نمیدانمکلیپمربوطبه
پرسنلباحفاظتکاملبااوبرخورد
بیمارستانشهدایتجریشرادیدید
میکنند .فاصله را رعایت میکنند،
یا خیرکه تمام پرسنل از رییس،
از ماسک استفاده میکنند و اگر
معاون،مدیروتمامپرستاراندرگیر
الزم باشد ازبیمارمراقبت دقیقتری
شده بودند .جالب این بود این
انجام میدهند و بخشش را جدا
دوستان درعین حالکه خودشان
میکنند .این موارد باعث میشود
«دکتر غالمرضا جهانشاهی» ،معاون درمانی دانشکده علوم پزشکی سیرجان  /عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
درحال درمان بودند ،به بیماران
در هر دو بیمارستان بخشهای
 پس تعداد ویروس در محیط در حال زیاد درمان ارایه میدادند .هنوز ناشناختههای زیادی در مورد
بله .از نظر حقوق و مزایا ،تعهدات و سایر موارد ازخانواده ایزولهکرده و دریک مکان خاص نگ ه میدارید،
ویژهای برای بیمارانکرونایی درنظربگیریمکه البته منفک
این ویروس و نحوه فعالیتش وجود دارد .زمانی میگفتند
از بقیه بخشها و بیماران هستند .هیچکدام از این دو متفاوتهستندودوسیستمجداگانهمحسوبمیشوند .یک سری مشکالت روحی ،روانی و جسمی پیدا میکند .شدناست.
بله ،وقتی درمحیطی تعداد زیاد باشد و پروتکلها فقط ازطریق سطوح منتقل میشود اما اکنون میگویند
بخشی که ما برای بیماران کرونایی در نظرگرفتیم آسیب پزشکی که در غرضی تعهد دارد و کار میکند ،نمیتواند اما وقتی فرد نزد خانوادهاش باشد ،با رعایت یک سری از
وضرریبهبیمارانوبخشهایدیگربیمارستاننمیرساند به بیمارستان امام رضا برود چون شرایط فرق میکند .ما پروتکلها ،دراتاق شخصی خودش است و آن مشکالت رعایت نشود ،تعداد ویروس و احتمال خطر بیشتر ازطریقهوانیزمنتقلمیشود.حتیبحثانتقالویروس
ازطریقکولرخانه یا خودرو مطرح شده است .تمام این
و سایرمراجعان میتوانند با خیال راحت ،خدماتشان را نمیتوانیم شرایط را یکسان کنیم .البته در مورد پرکیس وجود ندارد و حتی میتواند ازطریق دورکاری ،فعالیتهای میشود.
ابتالیکادردرمانی،خدماتیواداریدانشکده مواردمیتواندمنجربهانتقالویروسشود.
بگیرندوترسواضطرابیازمراجعهبهبیمارستانبابتمثال پزشکان این کار ممکن است اما در مورد پرستاران ،شغلی خودش را ادامه دهد.
درحال حاضریکی ازبزرگترین نگرانیهای ما عید
 به نظر میآید در روزهای فعلی نسبت به وبیمارستانهاچگونهاست؟
کنترل فشارخون ،قند یا بیماریهاییکه نیازبه مراقبت خدمات و یا نیروی اتاق عمل نمیشود .این پرسنل تنها
تاکنون41نفرازپرسنلدرگیربیماریشدند.زمانیکه قربان است .مردم باید صد درصد رعایتکنند وگرنه یک
روزهای قبل ،باکاهش موارد بستری مواجه هستیم
دارد،نداشتهباشند.اگرتجمیعشودوبیمارینیازبهبخش طبقچارتسازمانیخودشانمیتوانندفعالیتکنند.
 اگر وضعیت حادتر از این شود چه؟ در آن اما آمارفوتیها درحال افزایش است .دلیل این روند تعداد مراجعان بیشترمیشود ،متاسفانهکادربهداشت و هفته پس از عید ،دوباره یک پیک وحشتناک خواهیم
اعصابوروانداشتهباشد،کجابایدبستریاشکنیم.
درمان نیزدرمعرض خطربیشتری قرارمیگیرند .تعدادی داشت .مردم باید دورهمیهای عید قربان را حذفکنند،
معکوسچیست؟
ظاهرا از هر لحاظ بیمارستان امام رضا صورتچهاتفاقیمیافتد؟
بله ،به طور مثال آمار مجموع بستری ما در اول ازهمکارانپزشک،پرستار،نیروهایخدمات،اداریوحتی نذر و نذورات را به صورت فردی بدهند .موضوع بسیار
ما ازروزیکهکرونا شروع شد ،سناریوهای مختلفی
تجهیزاتبیشتروبهتریدارد.
نه! چون بیمارستان دانشگاهی است ،ظرفیت را در نظرگرفته و مطرح کردیم .اگر این دو بیمارستان مرداد  68نفر بوده ،در دوم مرداد  59نفر ،در سوم مرداد بهداشتیمانتاکنونگرفتارشدهاند.البتهخوشبختانهتلفات خطرناکاست.
 درجلسهستادکروناهنوزتصمیمخاصیدر
باالتری دارد .اما به طور مثال بیمارستان امام رضا بخش تکمیل شدند و به وضعیت بحران رسیدیم ،طرح احداث  44و درچهارم مرداد نیز 44نفربوده است .یعنی درچند یا بیماری جدی درهمکاران نداشتیم .خیلیها به مدت10
دیالیز دارد .حاال اگر بیمارستان امام رضا را زیر بارکرونا یک بیمارستان  100الی  200تختخوابی را با فرماندهی روز اخیر ،تقریبا روند تحت کنترلی را داشتیم .دلیل این تا 14روزنتوانستند سرکارحاضرشوند و فشارمضاعفی بر موردمراسمعیدقربانگرفتهنشدهاست؟
تصمیمجدیهنوزگرفتهنشدهولیبایدفکراساسی
بردیم ،برای بیماران دیالیزیمان باید چهکارکنیم؟ غرضی پایگاهنیرویدریاییهماهنگکردیمکهبهعنوانپشتیبان است که هفته قبل ستاد مبارزه با کرونا در فرمانداری ،سایرهمکارانشانواردشد.
شود .مردم باید تصمیم بگیرند .به نظرمن مردم باید به
 دربخشکروناچهتعدادنیرودارید؟
وبیمارستانصحراییبالفاصلهتجهیزشود.اینآمادگیاز تصمیمگرفتندمحدودیتهاییراباشدتبیشتریاعمال
اصالنمیتواندبیماردیالیزیداشتهباشد.
 25نفرپرسنل داریمکه به صورت شیفتی درحال میدانبیایندواینباورراداشتهباشندکهیکدشمنبسیار
ُ خببیمارانکروناییدرغرضیتجمیعشوند .سمتپایگاهنیرویدریاییوجوددارد.ناخدادکترمحمدی ،کنند و یک تیم نظارتی نیز تشکیل شد تا به مکانهای
خطرناک درکمینشان است .اگرقبولکردند و پروتکلها
فرمانده پایگاه اعالمکردند هرزمان ستادکرونا اعالم نیازو مختلف نظارتکنند و به نظرم نتیجه خیلی خوبی داشت .کارهستند.
غرضی هم مشکالت خاص خودش را دارد.
 این پرسنل جزو کادر بخش اختصاصی رعایتشد،چرخهانتقالویروسمیشکندولیاگررعایت
درخواست کمک کند ،یک بیمارستان صحرایی را آماده یعنی میبینیم مردم سریعا واکنش نشان دادند ،رعایت
منظورتاندولتینبودنشاست؟
نکنیم،منبهشماوشمابهسایرینمنتقلمیکنید.
کردند و آمار رو به افزایش ،شروع به کاهش کرد .این ARDهستند؟
دولتی نیست و تعهد آنچنانی نداردکه بخواهد زیر خواهندکرد.
 یکی از نگرانیها مربوط به افغانستانیهای
خیر .تغییراتی دادیم و افراد دیگری از بخشهای
زمانیصحبتازساختنقاهتگاهبامشارکت نکته حاصل همکاری مردم و مسئوالن است .وقتی مردم
بارکرونابرود.
نیرویدریاییوگهرزمینبود.اینبحثبهکجارسید؟
 تاکنوندراینموردصحبتیداشتید؟
شروع به استفاده ازماسککردند ،میزان سرایتکمترشد دیگربهکمک آنها آمدند .پایهکارنیروهای عفونی ،داخلی مقیمسیرجاناستکهاصوالخانوادههایپرجمعیت
درمورد این موضوع بحثهای زیادی مطرح شد وخوشبختانهباروندکاهشیمواجههستیم.
بله .قانونا بیمارستان دولتی باید زیر بارکرونا برود
و جراحی بود اما به طور مثال از بخش اعصاب و روان یا ورفتوآمدهایزیاددارند.آیاآمارخاصیازوضعیت
اطفالنیزبهکمککارکنانرفتند.
دلیلباالرفتنتعدادفوتیهاچیست؟
و بیمارستان نیمهخصوصی یا غیرعمومی یا غیردولتی که یکی ازآنها مکان احداث نقاهتگاه بود .نقاهتگاه باید
ویروسکرونادرمیانایشانوجوددارد؟
کمکهاداوطلبانهبود؟
همکارانمادرهنگامبستریبیماران،دقتبیشتری
اصال میتواند ازپذیرش امتناعکند .البته باید تاکیدکنم شرایط استانداردی داشته باشد تا وقتی بیمارازبیمارستان
آمار دقیق را ندارم اما فکرکنم هفته قبل  10یا
خیلیازهمکارانداوطلبانهآمدندوکمککردند.
همبستگی و همراهی خیلی خوبی بین دو بیمارستان و به آنجا منتقل شد ،بتواند  10تا  12روز ،شرایط را تحمل انجاممیدهند.مواردیکهفوتمیکنندیابیماریزمینهای
 15نفرازاتباع افغانستان داشتیمکه بستری شدند .البته
تمام مسئوالن حوزه درمان شهرستان وجود دارد و این کند .با توجه به روند فعلی بیماری ،درجلسات مختلف به دارند یا دیر مراجه میکنند و یا جزو افرادی هستند که
 تعداد  25نفر بخش کرونا که گفتید ،فقط میزان ابتالیشان خیلی بیشتراست .حتی یک جوان 25
دو بیمارستان یکدیگررا پوشش میدهند .مشکل دیگر این نتیجه رسیدیمکه درحال حاضرنقاهتگاه را راهاندازی اصول را رعایت نمیکنند .یعنی احتماال در محیطهایی مربوطبهبیارستانامامرضابود؟
سالهشان فوت شد .بله ،یکی ازکانونهای خطرتجمعات
تجمیع ،بحث خسته شدن پرسنل است .فکرکنید اگر نکنیم .زیرا هم نیازبه پرسنل و مراقبتهای خاص داشت هستندکهمیزانویروسیکهواردبدنشانمیشود،بیشتر
بله.دربیمارستانغرضیهمتقریباهمینوضعیت افغانستانیها است و یکی ازدالیل ترس ما ازعید قربان
یک بیمارستان برود زیربارکرونا ،پرسنل چقدرمیتوانند و هم شامل هزینههای زیادی میشد .اما در بیمارستان است.درحالحاضراطالعاتدقیقیکهویروستغییرژن است.
همین است که اصوال افاغنه این عید را پررنگ برگزار
طاقت بیاورند؟ چقدرمیتوانند لباس محافظتی بپوشند امام رضای قدیم ظرفیتی با 40تخت را پیشبینی و آماده یا رفتارداشته باشد ،نداریم اما متاسفانه آمارفوتیهامان
 دریکی ازجلسات ستادکروناگفتیدکه  30میکنند و برای ایشان مانند عید نوروزبرای ایرانیهاست.
و پزشکان چقدر توان دارند؟ خیلی از مسایل هستند که کردیم .اگربه مرحله نیازبه نقاهتگاه برسیم ،قطعا تمامی درچند روزگذشته باالتربود .به نظرمیرسد این موضوع درصد نیروهای بخش خودتان را به دلیل ابتال بهکرونا این یکی ازکانونهای خطر و دلواپسیها و نگرانیهای
باعثمیشوددوبخشجداگانهکروناداشتهباشیم.وگرنه مسئوالنوامکاناتشهر،پشتیبانیخواهندکردوبهنظرم بیشتر به بیماریها و اختالالت زمینهای مربوط باشد تا از دست دادهاید .گستره شدید میزان ابتال حتی در ما است .باید این موضوع را پررنگ کنید که عید قربان
درراهاندازیقرنطینهیانقاهتگاهنبایدمشکلخاصیوجود اینکهاینموضوعرامنتسببهویروسکنیم.
پرسنل به شدت خسته شده و ازگردونه خارج میشوند.
بخش اداری درمان و بهداشت این سوال را ایجادکرد همیشه هست .ما باید دست به دست هم بدهیم و این
ُ خب در صورت یکی شدن بخش کرونا ،داشتهباشد.
تعداد ویروسی که وارد بدن فرد میشود ،خیلی کهآیاکارکناننیزمانندمردم،بیماریراجدینگرفتهو ویروس را ریشهکن کنیم .میتوانیم بدون از دست دادن
اگرنقاهتگاهاحداثشود،آیاشاملبیمارانی مهم است .در شبنشینیها و دورهم بودنها ،اگر یک پروتکلهارارعایتنکردهبودند؟
میتوانکادردرمانی بخشکرونای آن یکی بیمارستان
یک عزیز یا زمینگیر شدن او و یا به چالش کشیدن
نفرعطسهکند ،تعداد زیادی ویروس را وارد بدن اطرافیان
را به بیمارستان دیگراضافهکرد تا جلوی خسته شدن کهدرخانهقرنطینههستندنیزمیشودیاخیر؟
خیر! وقتی یکی از همکاران مبتال شود ،میتواند زندگیماننذرمانرااداکنیم.
سیاست بر این است که بیمارانی را که میتوانند خواهدکرد .نکته بعدی ،بحث استرس است .هرچه افراد به صورت تصاعدی سایر همکاران را گرفتار کند .این
کادردرمانگرفتهشود.
 آیا اقدام خاصی در این رابطه برای کاهش
نمیشود .سیستم تامین اجتماعی با سیستم به صورت سرپایی خدمات دریافت کنند ،در یک مکان استرسبیشتریداشتهباشند،مقاومتبدنپایینترمیآید موضوع به دلیل بیدقتی نیست ،به دلیل ماهیت کار خطرصورتگرفتهاست؟
تجمیع نکنیم و در خانه خودش و در مکانی که از نظر و توان مقاومتیشان دربرابرضعیفترمیشود .درنتیجه است .وقتی پرستاربا بیمارمبتال روبهرو میشود ،هرچقدر
دانشگاهکامالمتفاوتاست.
گروههای بیماریهای ما در همه جا فعال است.
روحی راحت است ،بماند .وقتی فرد را به مدت دو هفته سیربیماریتشدیدومنجربهعوارضبعدیمیشود.
 ازنظرروال اداری؟
هم دقت کند باز در معرض خطر است .وقتی یکی از تفاوتینداردکهبحثمربطبهایرانیهاباشدیاافغانستانیها.

جناب سروان عربزاده

امکان ادغام بخشهای
کرونای دو بیمارستان
وجود ندارد

سرکار خانم محیاپور

ریاست محترم کالنتری محمودآباد

مدیریت مجموعه تولیدی یاس

درگذشــت مــادر بزرگوارتــان را
خدمــت شــما و خانــواده محترمتــان
تســلیت عــرض مینماییــم.

بدینوســیله درگذشــت عمــوی

حفاظت و انتظامات
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض میکنــم.
روحــش شــاد و یــادش گرامــی
مصطفی کهنشهری

جناب آقای

مهندس سیدکمال عطاری

ـان را بــه شــما و
ـده گرامیتـ
درگذشــت والـ
خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده،
از خداونــد متعــال بــرای آن مرحومــه غفران
واســعه الهــی و برای بازمانــدگان صبر جمیل
و اجــر جزیــل مســئلت مینماییــم.

شرکت سختکوشان سپهر

زیرا ویروسکه ایرانی و افغانستانی نمیشناسد .تیمهای
بهداشتی ماکانونها را شناسایی میکنند ،مراکز 16ساعته
فعالند و دربیمارستانها و درمانگاهها آمادگی وجود دارد.
به محض اینکه با فردی با عالیم شبیه و نزدیک بهکرونا
روبهرو شوند ،اگر الزم باشد بستری میشود و اگر نیاز به
بستری نبود ،قرنطینه خانگی شده و اقدامات الزم آموزش
دادهوپیگیریمیشود.
اینطورکهمنازجستجوهایمنتیجهگرفتم،
میزان مراجعه افغانستانیها به مراکز درمانی خیلی
کمترازایرانیهااست.
بله ،متاسفانه .بحث باورهاست .جامعه ما هنوزبه
باورنرسیدهکه بیماریکرونا یک خطرجدی است و نه تنها
سالمتی ماکه اقتصاد ،امنیت و آسایش روحی و روانی ما
راگرفته است .ببینید چقدراسترس به جامعه وارد شده
است .چقدرآمارناامنی ،دزدی و سرقت یا خودکشی باال
رفته است .این موارد تبعات رعایت نکردن مردم و جدی
نگرفتن توصیههای بهداشتی است .یکباربرای همیشه
دست به دست هم بدهیم و کرونا را شکست بدهیم
نه اینکه عامل شکست خودمان را به دستکرونا فراهم
کنیم .متاسفانه این اتفاق درحال رخ دادن است.
 در رابطه با واکسن کرونا شرایط چگونه
است؟
تمام کشورها در جهت ساخت واکسن و دارو در
حال اقدام هستند اما تا این لحظه هنوزنه واکسنی دارند
و نه درمان اختصاصی .امیدهایی استکه بشود واکسنی
را حداقل تا  6یا  9ماه آینده بسازند اما این یک امید است
وقطعیشدنشهنوزمشخصنیست.متاسفانهمافصل
بسیارسختی را درپیشرو خواهیم داشت .ما مهرو آبان
بسیاربسیارسختیخواهیمداشتزیراهمزمانآنفوالنزاو
کرونا را خواهیم داشت .این توام شدن کرونا و آنفوالنزا
یعنی زمینگیرکردن سیستم درمان ،زندگیها و مردم .به
نظرمن حتی اگرواکسنی تولید شود ،نمیتواند به تولید
انبوه برسد تا برای مهرو آبان جاری استفاده شود.
 در رابطه با همزمانی کرونا و آنفوالنزا چه
طرحیمیشوداندیشید؟
دررابطهباآنفوالنزاخوشبختانههمواکسنشوجود
دارد و هم درمانش مشخص است .واکسن آنفوالنزا از
حدود شهریور به بازار میآید .نکته این است که با توجه
به جهانی بودن این اپیدمی ،تمام دنیا دنبال دیدن تدارک
مقابله با آنفوالنزا هستند .سوال این است که آیا اصال
این میزان واکسن تولید خواهد شد که به دست تمام
افراد نیازمند برسد؟ قیمتش چقدراست و چگونه توزیع
میشود .نکته بعدی ظرفیت بیمارستانها و توان تیم
درمان است .تیم درمانیکه ازاسفند 98درگیرکرونا شده و
همچناندرحالجنگاستتاکیمیتوانددوامبیاورد؟به
نظرم بهترینکار ،رعایت موارد سادهای مثل رعایت فاصله
اجتماعی ،استفاده ازماسک و دوری ازتجمعات بیش از
 2یا  3نفر است .اصال معنا ندارد در این روزها  8 ،7نفره
دورهمبنشینیمومجلسبگیریم.نتیجهاینشادمانیهای
زودگذر ،غمهای طوالنیمدت خواهد بود .اگر فردی به
این دو ویروس مبتال شود ،مقاومت بدون نمیتواند دوام
بیاورد .بهترینکاراین استکه تا هنوزفصل سرما شروع
نشده و آنفوالنزا زیادگسترده نشده ،رویکنترل و مهارکرونا
کارکنیم .بعد از مهارکرونا ،پاییز و زمستان راحتتری را
خواهیمگذارند.
واکسنآنفوالنزادرایرانتولیدنمیشود؟
خیلی از دانشمندان ایرانی دنبال تهیه کردن این
واکسنهستندامافعالواکسنشوارداتیاست.
 چرا تعداد مسئوالن در نشستهای ستاد
مقابلهباکروناهردفعهکمترمیشود؟
آب میروند(.خنده جمع) انتقاد من همین است.
وقتی مسئولی باور ندارد کرونا دارد از همه نظر جامعه را
زمینگیرمیکند ،دلیلی نمیبیندکه بیاید و ازهمه مهمتر
بحث عادت است .مسئوالن و مردم درحال عادتکردن
به بیماری هستند .عادت کردن به معنی عادی در نظر
گرفتنشرایطیعنیآفت.

آگهی رای هیات
در اجــرای بنــد  2مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و
حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در
اجــرای قانــون فوقالذکــر عبــاس فرازمنــد فرزنــد رمضــان به شناســنامه 47
کــد ملــی  3071701837صتــدره از ســیرجان بــا نمایندگــی بنیــاد مســکن
انقــاب اســامی ســیرجان درخواســت صــدور ســند ششــدانگ یک بــاب خانه
پــاک  25فرعــی از  1913اصلــی بــه مســاحت  402/30متــر مربــع واقــع در
هماشــهر ســیرجان بخــش  38کرمــان را نمــوده اســت کــه پــس از رســیدگی
رای شــماره  9968مــورخ  1399/04/29هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده
 7آییننامــه اجرایــی قانــون فوقالذکــر رای بــه صــدور ســند ملــک متصرفــی
نامبــرده صــادر نمــوده ،بدینوســیله بــه اطــاع عمــوم میرســاند ظــرف مــدت
 20روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی چنانچــه کســی بــه تقاضــای نامبــرده
معتــرض اســت ،اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان
تســلیم و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت اعتــراض بــر
ثبــت بــه مرجــع صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت
اســناد ســیرجان ارایــه نماییــد .چنانچــه ظــرف مــدت  20روز از تاریخ انتشــار
آگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف یک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهی
تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه ننمایــد ،ســند مالکیــت
بهنــام متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد 626 .م.الــف
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