ﭘﯿﺸﯽﮔﺮﻓﺘــﻦ درد ﺑﯽﺗــﺪﺑﯿﺮی از
ﮐﺮوﻧﺎ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﻋﻘﯿﻞ رﺋﯿﺴﯽ ،ﻓﻌﺎل رﺳﺎﻧﻪ ای
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﻧﻮﺷﺖ :ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺪون واﮐﺴﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﮐﺸﻮرﭼﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺧﯿﻠﯽ از
ﻣﺮدم ﺷﺪه ،در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪ اﻣﺎ آن روزﻫﺎ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮش را ﻧﻤﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ روزی اﯾﻦ وﯾﺮوس در ﻫﻤﻪ ی دﻧﯿﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﻮد.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد از اﯾﻦ
رو ﻫﻤﻪ ی دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﻮد و در
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺮخ ﻧﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ وارد ﺷﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺘﺸﺎرﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آن در اﻣﺎن
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪون ﺗﺮﻣﺰ در ﺟﻬﺎن ﯾﮑﻪ ﺗﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن در ﺟﻬﺎن از ﻣﺮز9.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮔﺬﺷﺖ،
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 485ﻫﺰارﻧﻔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
اﺣﺴﺎس ﮐﺮوﻧﺎ درﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۶اﺳﻔﻨﺪ ۹۸ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ اﺑﺘﻼء ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ  ۷۰ﺳﺎﻟﻪ ﻗﻤﯽ در
ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﺪا درآورد آن
روز اوﻟﯿﻦ روزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮐﺮوﻧﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ.
روزﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﻫﺮ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن در اﺳﺘﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﻪ ی اﺳﺘﺎن ﺑﺠﺰ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺟﺎی ﭘﺎﯾﺶ
را ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﭘﺲ از
ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای اﭘﯿﺪﻣﯽ
ﻣﯿﻨﺎب ﻗﺮار دارد،
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ازﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﮐﺎﻫﺶ
ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﻣﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﺎن  210ﻧﻔﺮ را دراﺳﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺑﺘﻼ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ اﻋﺪادﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ای اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻫﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺎل ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ
روز ﺧﺒﺮ ﻓﻮت ﻋﺪه ای از ﻫﻢ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﺎ را ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﮐﺮوﻧﺎی ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ ای ﻣﻬﻢ
در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ
اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺧﺒﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دوﻫﻔﺘﻪ ی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮ روی
اﻓﺘﺎده اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ آﻧﺮا ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺷﻮد ﺷﺎﯾﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻮع
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﺮدم و
ﻓﺮدی اﺳﺖ.

زﺑﺎنﻫﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ
ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن زﯾﺎد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰات درﻣﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
اﺳﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد.

ﺳﺒﺐ ﺷﺪه آﻧﭽﻨﺎن

ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ درﻣﺎﻧﯽ درﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد
وﺑﺎﯾﺪ زودﺗﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎل اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﺰﻣﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای رﻓﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

