
اتفاقی که از آن می ترسیدیم، بر سرمان آوار شد. 
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی 
وزارت بهداشت، کرونا هر روز با شدت بیشتری 
خودنمایی می کند تا آنجا که برخی از کارشناسان 
معتقدند موج دوم این بیماری چموش در کشورمان 

آغاز شده است. 
از اسفند سال گذشته تا امروز، کادر درمان در خط 
مقدم نبرد با این بیماری غیرقابل پیش بینی حضور 
داشته است. جانفشانی پزشکان، پرستاران، بهیاران، 
فعاالن حوزه آزمایشگاه، تصویربرداری پزشکی و 
سایر کادر بهداشت و درمان موجب شد که موج 
اول این بیماری کنترل شود. کنترل موج اول این 
بیماری با فرسودگی بیش از حد کادر درمان همراه 
بود. کادر درمان برای مهار موج اول کرونا، خستگی و 
فرسایش شغلی را به جان خرید و در این بین، حتی 
برخی از اعضای جامعه پزشکی در حین خدمت به 
بیماران مبتال به کرونا، جانشان را از دست دادند.

این روزها کادر درمان مثل لشکری شده است که 
بدون لحظه ای استراحت و درنگ، مدام در میدان 
نبرد حاضر می شود. همین اتفاق باعث تحلیل رفتن 
توان کادر درمان شده و آنها را به سمت فرسایش 

بیش از حد شغلی کشانده است.
حاال با تشدید دیگرباره بیماری، جامعه پزشکی نگران 
است که آنچه موج دوم بیماری« می خوانند، اندک 
توان باقیمانده کادر درمان را هم به اضمحالل ببرد 
و به فرسودگی بیشتر کادر درمان منجر شود. برگ 
برنده ایران در مواجهه با موج اول بیماری کرونا، 
کادر درمان فداکار و مجربی بود که از جان و دل 
برای درمان بیماران مایه گذاشتند. حال با شرایط 
پیش آمده و افزایش دوباره آمار مبتالیان، این پرسش 
جدی مطرح می شود که نظام سالمت تا کجا می تواند 

روی این برگ برنده حساب باز کند؟
درواقع، دغدغه مهم اینجاست که اگر موج های بعدی 
کرونا نیز در راه باشد، تا کجا می توانیم کادر درمان را 
حفظ کنیم و آنها را برای ارائه خدمات مضاعف در 

این شرایط بحرانی، تحت فشار قرار دهیم.
جامعه پزشکی، نگران بریدن کادر درمان و رها 
کردن کار است. آنها می گویند اگر جامعه پزشکی 
حمایت نشوند و موج های بعدی بیماری را هم 
کنترل نکنند، در آن صورت نباید انتظار داشت که 
کادر درمان بتواند در یک بازه زمانی طوالنی مدت، 
کار مضاعف در شرایط بسیار سخت را تاب بیاورد.

نگاهی به مختصات مهیب »موج جدید کرونا«
خبر بازگشت پیک ابتال به کرونا را شاید بتوان 
مهم ترین خبر چند هفته اخیر دانست. طبق آمارهای 
تازه، حاال دوباره به سر جای اولمان بازگشتیم؛ یعنی 

همان دوران پیک ابتال به کرونا در فروردین ماه.
بر اساس آمارهایی که کیانوش جهانپور، سخنگوی 
وزارت بهداشت اعالم کرده است: »در 24 ساعت 
منتهی به ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیار های 
قطعی تشخیصی، ۳۵۷4 بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشور شناسایی شد. از بین مبتالیان جدید، 4۹4 

مورد بستری و هزار و ۸۰ مورد از افراد معادل ۸۶ 
درصد از موارد جدید، در تماس با مبتالیان بودند 
که شناسایی شدند. بنابراین مجموع بیماران کووید۱۹ 

در کشور به ۱۶4 هزار و 2۷۰ نفر رسید.«
سخنگوی وزارت بهداشت، یادآور شد: »فقط در 
همین بازه زمانی 24 ساعته، ۵۹ بیمار کووید ۱۹ 
جان خود را از دست دادند و در نتیجه مجموع 
جانباختگان این بیماری به ۸۰۷۱ نفر رسید. البته 
تا کنون ۱2۷ هزار و 4۸۵ نفر از بیماران نیز بهبود 
یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. بر این 
اساس، استان های هرمزگان، کردستان و کرمانشاه در 
وضعیت هشدار جدی قرار دارند و استان خوزستان 

نیز همچنان در وضعیت قرمز به سر می برد.« 
به گفته جهانپور »دو هزار و ۵۶۹ نفر از بیماران مبتال 

به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند. تاکنون نیز یک میلیون و ۱۹ هزار 
و ۳۶2 آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام 
شده است.« باالترین آمار مبتالیان جدید در موج 
نخست کرونا در روز ۱۱ فروردین با ۳۱۸۶ مورد 
ابتال ثبت شده است. حاال با وجود آمارهای تازه 
می توان گفت که رکورد پیک ابتال در فروردین را هم 
شکسته ایم. همچنین علیرضا زالی، فرمانده عملیات 
مقابله با بیماری کرونا در کالن شهر تهران هم از 
افزایش شمار مبتالیان به کرونا ابراز نگرانی کرد و 
یادآور شد: »آمار بار مراجعان مبتالبه کرونا در شهر 
تهران رو به افزایش است. در 24 ساعت منتهی به 
۱۶ خرداد، میزان مراجعان سرپایی در حوزه درمان 
بالغ بر هفت و ۹ دهم  درصد رشد داشته است. 
همچنین افزایش ۱۰ و یک دهم درصدی مراجعان 
به حوزه بهداشت و درمان در مقایسه با روزهای 
گذشته نیز نشان از افزایش بار بیماری کرونا دارد.«
زالی با اشاره به وضعیت همه گیری کرونا در تهران 
اظهار کرد: »اینکه بیماری کووید ۱۹ هنوز در پیک 
اول و یا در مرحله شکل گیری پیک دوم قرار 
دارد، مستلزم بررسی همه گیر شناسی و فرصت 
مناسب برای تحلیل است.« وی تاکید کرد: »سفرهای 
بین استانی به صورت جدی می تواند خطرآفرین 
باشد. قطعا مسافرت های غیرضروری روند کنترل 
بار بیماری کرونا را تحت الشعاع قرار خواهد داد.«
فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا در کالن شهر 
تهران با بیان این که سفر یکی از عوامل اصلی ابتال 
به ویروس کووید ۱۹ است، گفت: »بررسی مبتالیان 
جدید نشان می دهد که ۶۰ درصد این افراد در ۱۰ 
روز گذشته سابقه سفر به دیگر استان ها را داشته اند. 

قطعا موج جدیدی از کرونا که در تهران شکل 
می گیرد مربوط به سفرهای غیرضروری است.«

وی با تاکید بر این که سفرهای بین استانی به 
صورت جدی می تواند خطرآفرین باشد، گفت: 
»قطعا مسافرت های غیرضروری روند کنترل بار 

بیماری کرونا را تحت الشعاع قرار خواهد داد.«
 فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا در کالن شهر 
تهران، استفاده از ماسک را در ترددهای بین شهری 
بخصوص برای افرادی که از ناوگان حمل و نقل 
عمومی استفاده می کنند ضروری برشمرد و توضیح 
داد: »عدم استفاده حتی تعداد کمی از شهروندان از 
ماسک، می تواند به میزان قابل توجهی بار بیماری 

کرونا را افزایش دهد.«
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از فراموشی پروتکل های بهداشتی تا شرایط نفس گیر کادر درمان
با تشدید دوباره بیماری کرونا و افزایش مبتالیان به کووید19 در روزهای اخیر

جامعه پزشکی نگران است که این موج تازه، خستگی و فرسایش شغلی در کادر درمان را تشدید کند

بر اساس آمارهای سخنگوی 
وزارت بهداشت، در 24 ساعت 

منتهی به ۱۵ خرداد، ۳۵۷4 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 

در کشور شناسایی شده است. 
باالترین آمار مبتالیان جدید 
در موج نخست کرونا در روز 
۱۱ فروردین با ۳۱۸۶ مورد 
ابتال ثبت شد. حاال با توجه به 

آمارهای تازه می توان گفت که 
رکورد پیک ابتال در فروردین 

را هم شکسته ایم

زالی: آمار بار مراجعان مبتالبه 
کرونا در شهر تهران رو به 

افزایش است. در 24 ساعت 
منتهی به ۱۶ خرداد، میزان 

مراجعان سرپایی در حوزه 
درمان بالغ بر هفت و ۹ دهم 

درصد رشد داشته است. 
همچنین افزایش ۱۰ و یک 

دهم درصدی مراجعان به حوزه 
بهداشت و درمان در مقایسه 

با روزهای گذشته نیز نشان از 
افزایش بار بیماری کرونا دارد

15 ۱۸ خرداد ۱۳۹۹شماره ۱۶۶۶


