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آمادهباشهاللاحمر
برایبرپایینقاهتگاهها

  طرح »ایران مسئول« به ستاد ملی مقابله با کرونا
 ارسال می شود

دکتر کریــم همتی از آماده باش جمعیــت هالل احمر برای برپایی 
نقاهتگاه های موقت و دایمی خود برای مقابله با کرونا خبر داد.

دکتر کریم همتی، رئیس جمعیت هالل احمر در خصوص آمادگی 
جمعیت هالل احمر در راســتای کاهش آالم مــردم در این روزهای 
سخت کرونایی گفت: »جمعیت هالل احمر در این برهه زمانی که 
کشــور با ســختی های پیک پنجم کرونا مواجه شــده، ایــن آمادگی 
را دارد تــا درصــورت درخواســت وزارت بهداشــت، در عرصه هــای 
کمــک شــتافته و ظرفیت هــای خــود را در راســتای  مختلــف بــه 

کمک رسانی به مردم بسیج کند.«
او افــزود: »یکــی از ظرفیت هــای جمعیــت هالل احمــر بــا توجــه 
بــه اینکــه میــزان بســتری بیمــاران در بیمارســتان ها بــه باالتریــن 
سطح خود رســیده اســت، نقاهتگاه های موقت و دایمی است که 
می تواند در اختیار بیماران کرونایی قرار دهد تا باری از روی دوش 
بیمارســتان ها برداشــته و شــهروندان با خیالی آســوده تر خدمات 

پزشکی را در سراسر کشور دریافت کنند.«
همتــی خاطرنشــان کــرد: »جمعیــت هالل احمر بــه دنبــال ارایه 
طرحی با نام »ایران مســئول« به ستاد ملی کروناست که درصورت 
تصویب در ابعاد مختلف تمهیداتی اندیشیده می شود تا مقابله با 
کرونا با قوت بیشــتری در دســتور کار قرار گیرد. این طرح از تشدید 
کــز  کــز عمومــی و ورودی شــهرها آغــاز و بــا تخصیــص مرا کنتــرل مرا
کسن  کسیناسیون در سراســر کشور در راستای تســریع تزریق وا وا
می توانــد تــداوم یابــد. ترغیب مــردم به رعایــت موازین بهداشــتی 
کسیناســیون از ســوی دیگــر از  از یک ســو و اختصــاص 500 مرکــز وا

اولویت های جمعیت هالل احمر در این طرح است.«
او افــزود: »مــا بــه دنبــال ایمن کــردن جامعــه در ابعــاد مختلــف 
هســتیم و امــروز این اعــالم آمادگــی هالل احمــر از آن جهت اســت 
کــه بــه نظــر می رســد ظرفیت هــای وزارت بهداشــت بــه تنهایــی 
پاســخگوی این حجم از بیماران نیســت و شــاید گونه های جدید 
کرونا کار را برای کادر درمان کشــور و مســئوالن مربوطه سخت کند 
و هالل احمــر بر خود واجب می داند که با تمــام توان در این عرصه 

حاضر شود و اجازه ندهد تا مردم در تنگنا قرار گیرند.«
رئیــس جمعیــت هالل احمــر ادامــه داد: »جمعیــت هالل احمــر 
بــا کمــک خیرین و بــا تدبیــری که صــورت گرفت، در ســال گذشــته 
و امســال توانســت یکی دیگر از ظرفیت های کمتر مــورد توجه قرار 
گرفتــه را احیا کند و آن بانــک امانات تجهیزات پزشــکی هالل احمر 
اســت کــه در ایــن مقطــع زمانــی می توانــد بــا ارایــه صدها کپســول 
کسیژن ســاز کمک بســزایی به بیماران و  کسیژن و دســتگاه های ا ا

شهروندان کند.«
همتــی با اشــاره به اینکــه جمعیت هالل احمــر بالغ بــر 11میلیون 
کســن وارد کشــور کرده اســت، اظهار کــرد: »امروز  و 500هــزار دوز وا
ضــرورت دارد تا بــا توجه بــه تحریم هــای ظالمانه اســتکبار جهانی 
علیه کشــورمان، تــوان خود را بــر تولید داخلــی معطوف کــرده و در 
تمامــی عرصه ها به ســمت خودکفایــی گام برداریــم و در این میان 
کســن در داخل کشــور  تالش هــای خوبــی نیــز در راســتای تولید وا

صورت گرفته که قابل تحسین است.«
کم نظیــر  ظرفیــت  بــه  اشــاره  بــا  هالل احمــر  جمعیــت  رئیــس 
کسن ســازی در ایران گفت: »باید توجه داشت که بیماری کرونا  وا
رونــدی پرســرعت و افسارگســیخته را در پیش گرفته که از ســرعت 
کســن در کشــور بیشتر اســت و در راســتای حفظ سالمت  تولید وا
کســن کرونــا را از خارج کشــور نیز وارد  مــردم، امروز به ناچار باید وا
کنیــم. امروز جمعیــت هالل احمر با وجود موانع ســخت توانســت 
در ایــن عرصــه بــه تعهد خــود مبنــی بــر واردکــردن 10میلیــون دوز 
کســن کرونــا در مدت زمــان کوتاهی پــس از اخذ مجــوز از وزارت  وا
بهداشــت عمل کنــد و امــروز ایــن آمادگــی را دارد تــا رونــد واردات 
کسن از منابع امن و ایمن را طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب  وا
اسالمی تا حجم 30میلیون دوز را تداوم بخشد تا کشور به واسطه 
کسیناســیون هرچــه ســریع تر از ایــن چالش بــه وجود آمــده به  وا

سالمت عبور کند.«
همتــی در پایــان خاطرنشــان کــرد: »خانــه هــای هــالل از جملــه 
ظرفیت های خوب دیگــر موجود در هالل احمر اســت که می توان 
کز و ارایه خدمات فــوری از طریق این  با توســعه آموزش در ایــن مرا
کز بــه مقابله با کرونــا پرداخته و امــروز تالش هالل احمــر بر این  مرا
اســت تا در 7ماه نخســت آغاز به کار دولت ســیزدهم، 3هزار خانه 
هالل دیگر در نقاط دور و نزدیک کشور تأسیس کند تا یک پوشش 

سراسری در کشور برای مقابله با کرونا ایجاد شود.«

فاطمه عسگری نیا| یک سال و اندی از شیوع 
ویروس کرونا درکشــور می گذرد؛ روزهای سختی 
که نه ترســش فراموش شدنی اســت، نه دغدغه 
رهایی از آن. افزایش هر روزه مرگ ومیرها در سایه 
تولد ویروس های جهش یافته ترس در دل مردم 
دنیــا انداخته و همــه امیدوارنــد با اجــرای طرح 
کسیناســیون عمومی، شــیوع ویروس کمتر و  وا
کمتر شود. جمعیت هالل احمر ایران از روزهای 
نخست شیوع این بیماری تمام قد در کنار مردم 
کشور ایســتاد. روزهای نخســت با تمرکز بر تولید 
ماســک و مواد ضدعفونی کننــده و پــس از آن به 
کســن در دنیا کمر همت  دنبال کشف و تولید وا
کســن به کشــور بســت تا با تأمین  برای واردات وا
کســن کمی از این دغدغه ها بکاهد. حال بعد  وا
کسن در کشور  از گذشت 5ماه از واردات و تو لید وا
درحالی که هموطنان از شلوغی صف های انتظار 
کز تعیین شده گالیه  دارند ، باز هم  کسن در مرا وا
این بــار جمعیــت هالل احمر بــه میدان آمــد و با 
دراختیار قراردادن ظرفیت های زیرساختی خود 
تــالش کرد تا آرامــش و امنیت را بــرای متقاضیان 
کســن در شــهر تهــران فراهــم کنــد. مجتمــع  وا
دارویــی- درمانــی هــالل یــک هفتــه ای اســت 
کسن است  پذیرای جامعه هدف برای دریافت وا
و شرایطی را فراهم کرده که مردم در کمترین زمان 

کسن تزریق کنند. نسبت وا

پیرمــرد با نفس هــای بــه شــماره افتــاده، روی 
صندلی کنــار راننده تکیــه داده. گاه ماســکی که 
بر چهــره دارد را کمی جلو می کشــد و نفســی تازه 
می کنــد و دوبــاره نگــران و هراســان بــه اطرافــش 
امــدادی  نیروهــای  توســط  مــی دوزد.  چشــم 
داخــل  بــه  خــودرو  بــا  هالل احمــر  جمعیــت 
مجتمع دارویــی- درمانی هــالل وارد می شــود. 
باورش نمی شــود امروز می تواند بعــد از مدت ها 
چشــم انتظاری بــرای دوز دوم، باالخره موفق به 
کسن شود. پســرش می گوید باورمان  دریافت وا
کسیناســیون  نمی شــود از صبح بــه چند مرکز وا
مراجعه کردیم، ازدحام جمعیت به حدی بود که 
کسن به ما نرسید. پرسان پرسان خود را به این  وا
پایگاه رساندیم و از خلوتی ، نظم و برخورد خوب 

متولیان متعجب شدیم. 
حســین بختیاری 60ســاله اســت. او هم برای 
کســن به ایــن پایگاه مراجعه  دریافت دوز دوم وا
کــرده اســت. برخــالف تجربــه تزریــق دوز اول که 
همراه با معطلی و خستگی بســیار برای او بوده، 
کسیناسیون هالل احمر توانسته در  در پایگاه وا
کسن را دریافت و با خیال راحت  کمترین زمان وا
راهی خانه شــود: »بــاورم نمی شــد امــروز به این 

کسن را دریافت کنم.« راحتی وا
ایرج رشیدیان 56ساله اما وقتی نام جمعیت 
هالل احمــر را بــر پایــگاه دیــده، شــش دانــگ 
که معتقد اســت هرجا  خیالــش جمع شــده چرا
هالل احمری ها باشــند، امنیت خاطــر و آرامش 
است: »هالل احمری ها همیشه باعث اطمینان 
خاطر ما هستند و ما قدردان آنها هستیم. در هر 
بحرانی کــه هالل احمر بــه میدان آمــد، خیال ما 
راحت شد. امروز هم در بحران کرونا چه در بخش 

کسن.« کسن، چه در بخش تزریق وا واردات وا
سودابه اسماعیل زاده، یکی دیگر از شهروندان 
تهرانی حاضر در این پایگاه هم از وضعیت مطلوب 
کسیناســیون هالل احمر در  پایــگاه تجمیعــی وا
مجتمــع دارویــی- درمانــی هــالل ابــراز رضایــت 
ســایه  در  »خوشــبختانه  می گویــد:  و  می کنــد 
تالش جمعیــت هالل احمر چــه در بعــد واردات 
کســن، چه در بعد تزریق ما شــاهد بهبود روند  وا
کسیناسیون در کشور هستیم و خوشحالیم که  وا

این نهاد مردمی همیشه درکنار ماست.«
معصومــه صادقــی بانــوی 55ســاله دیگــر هم 
کسیناســیون را  درحالی که با خوشــحالی مرکز وا
ترک می کنــد، می گوید: »واقعــا امــروز در این مرکز 
روحیــه گرفتــم و خوشــحالم برخــالف آنچــه فکر 
می کــردم، اتفــاق افتــاد. تــرس از صــف طوالنــی و 
ازدحام و رعایت نکردن فاصله اجتماعی در این 
پایگاه وجود نداشت. برخورد خوب و محترمانه 
در کنار راهنمایی های صحیح باعث شد تا یک 

کسیناسیون داشته باشم.« تجربه خوب از روز وا
امدادگــران در کنــار پرســنل وزارت بهداشــت 
کسیناسیون مراجعان را دنبال می کنند.  روند وا
حسین 22ساله اســت و 4سالی می شــود که در 
جمعیت هالل احمر به عنوان داوطلب فعالیت 
می کنــد. او ایــن روزهــا در کنار دیگــر همکارانش 
کار ثبــت مشــخصات مراجعه کننــدگان را دنبال 
می کند. داوطلبان دیگر هم حسابی مشغولند. 
را رهنمایــی می کنــد،  یکــی مراجعــان ورودی 
دیگــری بــا ویلچــر ســالمندان را تــا محــل تزریق 
کســن هدایت می کنــد. اینجا همــه آمده اند تا  وا

تسکینی باشند بر آالم بشریت.

روزانه 500 نفر را پذیرش می کنیم
دکتر »اهورا احمدی« مدیر امور درمان مجتمع 
هالل نیز از همان ســاعات اولیه صبــح در پایگاه 
کسیناســیون تجمیعــی هالل احمــر حاضــر  وا
اســت و بر روند کار نظارت می کنــد: »ماهیت کار 
هالل احمــر، حضــور در مواقــع بحــران اســت و 
شــیوع بیماری کرونا در زمان حــال حاضر یکی از 
بزرگ ترین بحران هایی اســت که جامعه بشری 

را درگیر خود کرده است. جمعیت هالل احمر در 
این بحران نیز همراه مردم کشــور بوده و هست؛ 
کســن و کاهش دغدغه های مردمی  از واردات وا
در ایــن بخــش گرفته تــا ایجــاد زیرســاخت های 
کسیناســیون. اطــالع از مشــکالت  الزم بــرای وا
شــهروندان در صف های جمعیت هالل احمر را 
بر آن داشــت تا نســبت به ایجاد پایگاه تجمیعی 
کسیناســیون در مجتمــع دارویــی- درمانــی  وا
هالل احمــر اقدام کــرده و بــا در اختیار قــراردادن 
کسیناســیون در ســایه  کافــی بــرای وا فضــای 
مشارکت وزارت بهداشت بستر بهره مندی مردم 

از این امکانات را فراهم کند«.
بــه گفتــه او، بــا ایجــاد ایــن زیرســاخت وزارت 
بهداشــت و دانشــگاه شهیدبهشــتی کار تزریــق 
کســن را دنبال کرده و داوطلبان و کارشناسان  وا
جمعیت هالل احمــر در کنــار آنها می کوشــند تا 
کسیناســیون بــا ســرعت و نظــم بهتری  رونــد وا
کسیناســیون  دنبال شــود: »پایــگاه تجمیعی وا
هالل احمــر در روزهــای نخســت روزانــه 250 نفر 
را پذیــرش می کرد و خوشــبختانه این ظرفیت تا 

امروز به 500 نفر افزایش یافته است.«
عالوه بــر این پایگاه، تعــدادی چادرهــای ویژه 
امــدادی به نام »راپــال« هم در محوطه مجتمع 
دارویی- درمانی هالل برپا شــده اســت. به گفته 
دکتــر احمــدی، بــا بهره گیــری از ایــن چادرهــا در 
صورت اعالم نیــاز وزارت بهداشــت امکان تزریق 
کســن برای 1000 تــا 1500 نفــر در روز در مجتمع  وا

دارویی- درمانی هالل وجود دارد.
او بــا بیان اینکه مــردم ولی نعمت ما هســتند و 
تمام سعی خود را خواهیم کرد تا بهترین خدمت 
کید می کند: »لبخند رضایت  را به مردم بدهیم، تأ
مردم برای ما مهم است و می کوشیم با شناسایی 
کسیناســیون را  نقــاط ضعــف و رفع آنهــا رونــد وا

تسریع ببخشیم.«

کسیناسیون  امکان افزایش ظرفیت وا
»محمد ســلیمانی« مدیــر مجتمــع دارویی- 
درمانی هــال ل ایران نیز در گفت وگو با خبرنگار ما 
از آمادگی کامل مجتمع دارویــی- درمانی هالل 
کسیناســیون  بــرای افزایــش زیرســاخت های وا
کووید 19 در منطقه 4 خبر داد: »مجتمع دارویی- 
درمانی هالل آماده است به محض دریافت نیاز از 
سوی وزارت بهداشت و دانشگاه شهیدبهشتی 
ظرفیت های زیرســاختی و نیروی انســانی مورد 
نیاز را افزایــش دهد و تمــام داوطلبــان و جوانان 
عضــو جمعیــت آماده انــد تــا مســئوالن امــر را در 

کسیناسیون همراهی کنند.« جریان روند وا
او با بیان اینکه وظیفه هالل احمر تسکین آالم 
بشری است، ادامه می دهد: »ریشه کنی بیماری 
منحوس کرونا یکی از مأموریت های اصلی ماست 

و تا آخرین لحظه کنار مردم خواهیم بود.«
گفتــه مدیــر مجتمــع دارویــی- درمانــی  بــه 
پایــگاه  راه انــدازی  منظــور  بــه  هالل احمــر، 
کسیناسیون هالل احمر در مجتمع دارویی-  وا
کمیته هــای تعییــن و تزریــق  درمانــی هــالل، 
کســن با وزارت بهداشــت، کمیته پشتیبانی با  وا
مجتمع دارویــی- درمان هالل ، کمیته امنیت و 
انتظامی با مسئولیت حراست مجتمع دارویی- 
درمانــی هالل و کمیتــه تبلیغات و اطالع رســانی 
با مســئولیت روابــط عمومی مجتمــع دارویی- 
درمانی هالل روند انجام کار در این پایگاه را دنبال 

می کنند.

امنیــت  افزایــش  و  تجمیعــی  پایگاه هــای 
سالمت مردم

کسیناسیون هالل احمر  »آمایی پور« مسئول وا
در  کسیناســیون  وا تجمیــع  کــز  مرا مجــری  و 
مناطــق 4 و 7 تهــران می گویــد: »روزانــه تعــداد 
500 پیامــک بــرای ثبت نام کنندگان در ســامانه 
کسن ارســال می شــود و به اندازه این تعداد در  وا
کســن تأمین می شــود تا مردم بدون  این مرکز وا
معطلی در وقت تعیین شــده به پایــگاه مراجعه 
کســن خــود را دریافــت کننــد.« او با اشــاره به  و وا
کسیناسیون خودرویی مجتمع  فعالیت مرکز وا
دارویی- درمانی هالل در یک ماه اخیر می گوید: 
»بــا راه اندازی این مرکز شــاهد مراجعه جمعیت 
زیادی به پایگاه خودرویی بودیم که این مســأله 
گاه اختالالتــی را در رونــد کار باعــث می شــد. لــذا 
تصمیم گرفتیم با راه اندازی پایگاه های تجمیعی 
جمعیــت مراجعه کننــده را در نقــاط مختلــف 
کنده کنیم تا مردم در سایه امنیت بیشتری کار  پرا

کسن را دنبال کنند.« وا

خبر3

کسیناسیون در مجتمع دارویی- درمانی جمعیت هالل احمر راه اندازی شد پایگاه تجمیعی وا

کسن؛بیصفوبیاسترس تزریقوا
شاهد باراهاندازیاینمرکز

مراجعهجمعیتزیادیبهپایگاه
خودروییبودیمکهاینمسأله

باعث روندکار گاهاختالالتیرادر
میشد.لذاتصمیمگرفتیمبا

راهاندازیپایگاههایتجمیعی
نقاط جمعیتمراجعهکنندهرادر
کندهکنیمتامردمدر مختلفپرا
کسن وا سایهامنیتبیشتریکار

رادنبالکنند

سعید غالمحسینی/ شهروند


