اﻓﺰاﯾــﺶ  ۱۰درﺻــﺪی ﻣﺮاﺟﻌــﻪ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽﻫـــﺎ ﺑـــﻪ ﻣﺮاﮐـــﺰ
درﻣﺎﻧﯽ/ﻋﺒﻮر از وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺸﺪار
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﺷﯿﺪی رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷﮑـﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﺻـﺒﺢ اﻣـﺮوز ﺷﻨﺒـﻪ) ۲۹ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣـﺎه( در ﺟﻤـﻊ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺷﻤﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺮوﻧﺎ
ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن  ۱۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﮐﺎﻫﺶ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ اﻓﺰود :ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮدم در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص  ۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﯿﻮه
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻓﺮﺷﯿﺪی اداﻣﻪ داد :اﺳﺘﺎن از وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺸﺪار ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
اﮐﻨﻮن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و ﻣﯿﻨﺎب از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺟﺎﺳﮏ و ﺑﺴﺘﮏ ﻧﯿﺰ از
ﻫﺸﺪار ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ۳ ،ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ
در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎر ﻓﻮﺗﯽﻫﺎ ﺑﻪ  ۷۵۱ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮐﻨﻮن  ۱۹۵ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹
ﺑﺴﺘﺮی اﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﻤﺎر  ۴۸ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه )آی ﺳﯽ
ﯾﻮ( ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎل  ۱۳ﻧﻔﺮﺷﺎن وﺧﯿﻢ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻔﺮﻫﺎ و ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ و از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺮﻫﺎ و ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاودات ﺑﺎﻻی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،از دﯾﮕﺮ
ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﮔﺮ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮج اﻓﺰاﯾﺸﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺧﺼﻮص واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻤﯽ
دﯾﺮﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر و از  ۱۵ﻣﻬﺮ ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﺮ ﻣﻬﺮ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.

ﻓﺮﺷﯿﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ داروﺧﺎﻧﻪای واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا
ﻧﺪارد و ﻣﺮدم ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻫﻔﺘﻪ
اول ﻣﻬﺮﻣﺎه ،واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن در اﺧﺘﯿﺎر
اﻓﺮاد اورژاﻧﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

