
 ادامه از صفحه 15
کادر درمان نمی تواند موج دوم کرونا 

را تاب بیاورد
بر اساس آمارها حدود ۱۱۰ نفر از کادر درمان در 
طی چند ماه اخیر، جانشان را در مسیر خدمت به 
بیماران مبتال به کرونا از دست داده اند. تداوم این 
وضعیت می تواند تعداد شهدای مدافع سالمت 

را افزایش دهد.
استاد  و  عفونی  متخصص  ساغری،  هوشنگ 
بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
در گفتگو با سپید به همین موضوع اشاره می کند 
و می گوید: »شمار زیادی از کادر بهداشت و 
درمان در دوران مقابله با کرونا، جانشان را از 
بودند.  ملی کشور  آنها سرمایه  داده اند.  دست 
و  پزشکان  دارد.  ادامه  روند هم  این  متاسفانه 
نظام  و  گذاشته اند  مایه  جانشان  از  پرستاران 
و  زمان  آنها،  آموزش  و  تربیت  برای  سالمت 
هزینه زیادی صرف کرده است. متاسفانه بخشی 
از این سرمایه مهم کشور از دست رفته اند و این 

وضعیت هم کماکان ادامه دارد.«
ساغری هشدار می دهد: »کادر درمان نمی تواند 
موج دوم بیماری کرونا را تاب بیاورد. اگر کادر 
کنار  اثر خستگی و فرسایش کاری،  بر  درمان 
بکشد و از درمان بیماران پرشمار مبتال به کرونا 
ناامید شود، فاجعه بزرگی اتفاق می افتد. باید این 
وضعیت را کنترل کنند. نباید اجازه دهند که مردم 
این سفرهای  بروند.  به سفر  بدون محدودیت 
غیرضروری، باعث گسترش بیماری می شود و 
توان باقیمانده کادر درمان را از بین می برد. باید 
با اعمال محدودیت های قانونی در زمینه تردد و 
اجتماعات، موج بعدی بیماری کنترل شود. باید به 
فکر کادر درمان بود و نباید آنها را تنها گذاشت.«
او با انتقاد از رویه فعلی مدیریت بیماری کرونا 
باشد،  باز  مردم  تجمع  مراکز  »اینکه  می گوید: 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند و انتظار 
داشته باشیم که آمار مبتالیان به کرونا کاهش 
پیدا کند، ادعای منطقی نیست. باید هم مردم 
و  باشند  درمان  کادر  فکر  به  مسئوالن  هم  و 
بدانند که نادیده گرفتن پروتکل های بهداشتی، 
ضربه زدن به سالمت خودشان، جامعه و کادر 

درمانی است.«

فرسودگی کادر درمان در نبرد با موج 
جدید کرونا

در حال حاضر، اغلب مراکز دولتی و خصوصی 
فعال در حوزه درمان با حداکثر توان در حال 
تالش هستند که مانع از افزایش آمار مبتالیان 
به بیماری کرونا شوند. البته این فقط یک سمت 
ماجراست. کارشناسان هشدار می دهند که اگر مردم 
به پروتکل های بهداشتی بی توجه باشند، افزایش 
تجهیزات و تعداد کادر درمان هم نمی تواند از 

موج های بعدی ابتال به کرونا جلوگیری کند.
افشین علیزاده، متخصص عفونی و عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز 
در گفتگو با سپید به اوضاع سخت این روزهای 
کادر درمان اشاره می کند و می گوید: »صیانت و 
حفاظت از سالمت جامعه و ارائه خدمات درمانی، 
وظیفه ذاتی کادر درمان است. با این وجود باید 
در نظر داشت که ما سه نوع ارائه خدمات درمانی 
شامل ارائه خدمات در شرایط مساعد، ایده آل و 
سخت داریم. االن در شرایط سخت ارائه خدمت 
هستیم. اگر پروتکل های بهداشتی رعایت نشود، 
موج های بعدی بیماری ایجاد خواهد شد. این 
موج ها موجب محدودیت شدید کادر درمانی 
خواهد شد و شرایط نفسگیری برای کادر درمان 
ایجاد می کند. بنابراین از تمام مردم می خواهیم که 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.«
او تصریح می کند: »بارها اعالم کردیم که شروع 

سفرهای خرداد، می تواند موج جدید بیماری کرونا 
را ایجاد کند، اما این توصیه ها جدی گرفته نشد. 
این اتفاق ها موجب افزایش فشار به کادر درمان 
خواهد شد. برخی از مسافرانی که در این ایام به 
سفر رفتند، احتمال دارد که به بیماری کرونا مبتال 
شده باشند. سپس در یک دوره کمون که می تواند 
تا ۱4 روز طول بکشد، بیماری را از شهری که به آن 
سفر کرده اند، به شهر خودشان منتقل می کنند. در این 
بین امکان دارد که حتی وضعیت شهر محل سکونت 
خودشان سفید باشد، اما با این سفرهای غیرضروری، 
موج های بعدی کرونا را در شهر خودشان ایجاد 
می کنند. تمام این اتفاقات در نهایت به افزایش 
خستگی و فرسودگی کادر درمان منتهی می شود.«
علیزاده با اشاره به اینکه تبعات ایجاد موج دوم 
خاطرنشان  بود،  خواهد  فراگیر  بسیار  کرونا، 
می کند: »تقریبا از حدود دو هفته پیش، بخش 
عادی بسیاری از بیمارستان ها بازگشایی شد. خیلی 
از بیماران غیرکرونایی که وضعیت بیماری شان 
هم اورژانسی نبود، منتظر بودند که بیمارستان ها 
باز شود تا خدمات درمانی بگیرند. این فرآیند 
چند ماه طول کشید تا بیماران غیرکرونایی هم از 
خدمات درمانی بیمارستان ها بهره مند شوند. حال 
با وجود موج جدید کرونا، دوباره بیمارستان ها 
کم کم بخش های غیرمرتبط با کرونا را تعطیل 
می کنند و بیماران عادی را دوباره به فهرست انتظار 

خواهند برد. برای خیلی از این بیماران، تداوم 
این شرایط در بیمارستان ها کامال غیرقابل تحمل 
شده است. مردم می توانند با رعایت پروتکل های 
بهداشتی، هم به یاری کادر درمان بشتابند و هم 
به این گروه از بیماران غیرکرونایی کمک کنند.«
او با اشاره به اینکه ماسک زدن مداوم و لباس 
مخصوص پوشیدن در فصل گرما، کادر درمان 
را بیش از گذشته، خسته و فرسوده کرده است ، 
یادآور می شود: »داشتن لباس و تجهیزات محافتی 
در برابر کرونا، شرایط کادر درمان را برای کار 
طوالنی مدت بسیار سخت کرده است. بنابراین 
اولویت  که همچنان  می کنیم  از همه خواهش 
اولشان، ماندن در خانه باشد. متاسفانه انگار خیلی 
از مردم یادشان رفته است که بیماری خطرناک 
کرونا هنوز تمام نشده است. با این وجود، ممکن 
است دوباره به دوران قرنطینه بازگردیم و تبعات 
سالمتی و اقتصادی بیشتری را متحمل شویم. 
متاسفانه ما خیلی زود، محدودیت های تردد و 

اجتماعات را رها کردیم.«
این استاد دانشگاه با اشاره به شیفت های سخت 
و طوالنی بیمارستان ها در دوران مقابله با کرونا، 
خاطرنشان می کند: »شیفت های بیمارستان برای 
هفت صبح شروع  از  معموال  غیرپزشک  کادر 
می شود و گاهی تا بعد از ظهر یا تا هفت غروب 
هم ادامه دارد. شیفت های دیگر هم معموال از هفت 
غروب تا هفت صبح ادامه پیدا می کند. شیفت 
کاری برای پزشکانی که در حال گذراندن دوره 
به صورت  تخصص و فوق تخصص هستند، 
24 ساعته است. اساتید بیمارستان هم معموال 
بیمارستان ها حاضر  در  تا ساعت ۱۹  از صبح 
این  با وجود  که  بگیرید  نظر  در  هستند. حاال 
شیفت های متعدد، سخت و طوالنی، اگر قرار 
باشد که بار مراجعه بیمارستان ها دوباره به شکل 
هجومی باشد، فرسودگی کادر درمان در فصل گرما 
تشدید می شود. از مردم می خواهیم که با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، اجازه تنفس به کادر درمان 

بدهند تا از این شرایط خطرناک عبور کنیم.«
او هشدار می دهد: »از نظر تئوری، ویروس کرونا 
یک ویروس سرمادوست است، اما مهم ترین عامل 
تشدید بیماری کرونا در دوران گرما، تراکم بیش 
از حد جمعیت در یک منطقه کوچک است؛ به 
گونه ای که ویروس می تواند براحتی از یک فرد 
به فرد دیگر منتقل شود. هشدار می دهم که با آغاز 
فصل سرما، اصال بعید نیست که موج بعدی کرونا 
هم آغاز شود. یعنی در آن شرایط بیماری آنفلوآنزا 
و کرونا، هر دو با یکدیگر شیوع پیدا خواهند کرد 
و قدرت بیماری زایی را افزایش می دهند. بنابراین 
اگر االن که در فصل گرما هستیم، مثال آمار ابتال 
به کرونا نزدیک به صفر یا خیلی کم بود، شاید 
می شد امیدوار بود که بیماری کرونا را در فصل 
پاییز و زمستان به خوبی مدیریت کنیم، ولی با 
توجه به افزایش شیوع کرونا در فصل گرما و 
افزایش روزانه آمار مرگ و ابتال در روزهای گرم، 
پیش آگاهی خوبی را برای فصل پاییز نمی بینیم.«
اگر شرایط امروز را شبیه شرایط جنگی ببینیم، انتظار 
این است که از سربازان خط مقدم، حمایت کنیم 
تا در نبرد با این ویروس ناشناخته پیروز شویم، اما 
اینکه حمایت نکنیم و با رعایت نکردن پروتکل های 
درمانی نیز بار اضافه ای بر دوش سربازان این نبرد 
سخت بگذاریم، در آن صورت بازنده نهایی، همه 
آنهایی خواهند بود که عامدانه یا ناآگاهانه به انتشار 

این بیماری جانکاه، دامن می زنند.

علیزاده: موج های جدید 
بیماری کرونا موجب 

محدودیت شدید جامعه 
پزشکی می شود و شرایط 

نفسگیری برای کادر درمان 
ایجاد می کند. اگر قرار باشد 

که بار مراجعه به بیمارستان ها 
برای درمان کرونا دوباره 

به شکل هجومی باشد، 
فرسودگی کادر درمان در 
فصل گرما تشدید می شود

ساغری: کادر درمان 
نمی تواند موج دوم بیماری 

کرونا را تاب بیاورد. اگر 
کادر درمان بر اثر خستگی و 

فرسایش کاری، کنار بکشد و 
از درمان بیماران پرشمار مبتال 

به کرونا ناامید شود، فاجعه 
بزرگی اتفاق می افتد. باید این 
وضعیت را کنترل کنند. نباید 

اجازه دهند که مردم بدون 
محدودیت به سفر بروند
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