
  امین جاللوند
آمارهای هولناک مبتالیان و فوتی های کرونا، شاید 
برای ما فقط یک عدد باشد، اما برای کادر درمان، این 
عددها و باالرفتن آمارها یعنی شهید شدن همکاران، 
شیفت های طوالنی مدت، تداوم شرایط سخت خدمت 
و اضطراب کار در محیط های خطرناکی که هر لحظه 

احتمال مبتال شدن به کرونا وجود دارد. 
این روزها آمار مبتالیان و فوتی های کرونا با شیب 
تندی در حال افزایش است و روز به روز نیز رکورد 
تازه ای ثبت می شود. ثبت 200 کشته فقط در 24 
ساعت، آخرین رکورد تلفات کرونا در ایران است. 
به گفته سیماسادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت 
»در 24 ساعت منتهی به 1۷ تیر، دو هزار و ۶۳۷ بیمار 
جدید مبتال به کووید 1۹ در ایران شناسایی شده اند که 
هزار و 4۵۵ مورد آنها در بیمارستان بستری شده اند. 
مجموع جان باختگان ناشی از این بیماری در ایران 
به 11 هزار و ۹۳1 نفر رسیده است و در حال حاضر 
نیز سه هزار و 2۷0 نفر از بیماران مبتال به کووید 1۹ 
در وضعیت شدید این بیماری، تحت مراقبت ویژه 

بیمارستانی قرار دارند.«
و  قرمز  شرایط  در  نیز  ایران  استان   1۹ همچنان 
هشدار شیوع ویروس کرونا قرار دارند. در این میان، 
استان های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، 
کردستان، ایالم، آذربایجان های غربی و شرقی و 
استان های  و  قرمز  وضعیت  در  رضوی  خراسان 
البرز، کرمان،  مازندران، گلستان،  اصفهان،  تهران، 
یزد، سیستان و بلوچستان، همدان، زنجان و اردبیل 

در وضعیت هشدار قرار گرفته اند.
در این شرایط بحرانی، کادر درمان در پیشقراول 
این نبرد سخت قرار دارد و با چنگ و دندان تالش 

کرده است که در اوج خستگی و فرسودگی نیز از 
درمان بیماران مبتال به کرونا، دست نکشد. در عین 
حال کارشناسان تاکید دارند که این وضعیت وخیم 
نمی تواند در یک بازه طوالنی مدت ادامه داشته باشد 
و اگر فکری به حال تجدید قوای کادر درمان نشود و 
محدودیت های کرونایی بازنگردد، توان کادر درمان 

نیز رو به اضمحالل خواهد رفت.

»درمان تا سرحد خستگی مفرط« 
وضعیت امروز جامعه پزشکی 

به دلیل کمبود نیرو در اغلب مراکز درمانی که به جذب 
بیماران مبتال به کرونا اقدام می کنند، بسیاری از پزشکان، 
پرستاران و کادر درمان از فرصت مرخصی، تجدید 
قوا و جایگزینی نیروهای تازه نفس، بی بهره هستند.
محمدرضا خردمند، عضو شورای عالی نظام پزشکی 
کشور و رئیس سازمان نظام پزشکی استان قزوین هم 
به وضعیت سخت کادر درمان در دوران بحران کرونا 
اشاره می کند و به سپید می گوید: »استفاده از خدمات 
جامعه پزشکی برای درمان کرونا، اجتناب ناپذیر 
است. خدمات کادر درمانی در ایام کرونا به قدری 
ارزشمند و حیاتی است که به هیچ وجه نمی توانیم 
از این خدمات، چشم پوشی کنیم. هم اکنون تا سرحد 
خستگی مفرط جامعه پزشکی در حال حرکت هستیم 
تا مردم ما بتوانند از خدمات درمانی استفاده کنند. 
در عین حال انتظار داریم که مردم نیز با رعایت 

پروتکل های بهداشتی به کادر درمان کمک کنند.«
خردمند با اشاره به مهم ترین اقداماتی که می توان 
برای کاهش این مشکالت انجام داد، یادآور می شود: 
»اقدامات متعددی می توان برای کاهش و جبران 
خستگی مفرط کادر درمان، انجام داد. یک مورد 

مهم این است که بر اقدامات پیشگیرانه از کرونا، 
تاکید بیشتری شود تا آمار ابتال به کرونا کاهش پیدا 
کند. با تحقق این اتفاق، فشار کار کادر درمان نیز کمتر 
خواهد شد. از طرف دیگر، نیاز است که به شکل 
مادی و معنوی نیز از زحمات کادر درمان، تقدیر 
شود تا حداقل قدری بتوانیم از شرمندگی پزشکان، 
پرستاران و سایر کادر درمان فعال در دوران سخت 

کرونا خارج شویم.«
او هشدار می دهد: »در مناطق قرمز کرونا که به وضعیت 
هشدار رسیده است، کمبود امکانات پزشکی از جمله 
کمبود تخت های بیمارستانی و همچنین خستگی 
پرسنل درمانی به وضوح مشاهده می شود. بنابراین 

نیاز است که تامین تجهیزات و حمایت از پرسنل 
درمانی به شکل جدی تری اعمال شود تا کادر درمان با 
روحیه مضاعفی در نبرد با کرونا حضور داشته باشد.«

افزایش روزافزون فشار کاری پرسنل درمان
در بسیاری از بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور 
که درگیر درمان کرونا هستند، کمبود جدی کادر 
درمان وجود دارد. بسیاری از پرستاران، پزشکان و 
سایر کادر درمان که مشغول ارائه خدمت به بیماران 
مبتال به کرونا هستند، همزمان به جای چند نفر کار 

می کنند تا این کمبود نیرو جبران شود.
در حالی که انتظار می رفت با آغاز فصل گرم، شیب 
مبتالیان به کرونا فروکش کند و کادر درمان، نفسی 
تازه کند، اما همه این پیش بینی ها غلط از آب درآمد. 
کادر درمان در گرم ترین روزهای سال با انبوهی از 
پوشش و تجهیزات حفاظتی در حال خدمت به 
بیماران مبتال به کرونا است و حجم کار آنها حتی 

بیشتر از روزهای ابتدایی شیوع کرونا شده است. 
خبرهای جسته و گریخته از وضعیت بیمارستان های 
کشور نیز حاکی از آن است که در اغلب نقاط کشور 
با افزایش آمار بیماران مبتال به کرونا مواجه هستیم 
و ظرفیت بسیاری از بیمارستان ها برای پذیرش این 

بیماران کامال تکمیل شده است.
علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر 
تهران نیز هشدار داده است: »شرایط جدیدی بر 
تهران حاکم شده است و ما شاهد افزایش بیماران 
بد حال هستیم. با ادامه روند کنونی و افزایش شمار 
مبتالیان به کرونا، قطعا با کمبود تخت بیمارستانی 

در تهران مواجه خواهیم شد.«
ادامه در صفحه 15 

کادردرمانتاکجادواممیآورد؟
با افزایش بی سابقه آمار مبتالیان و فوتی های کرونا، کادر درمان نیز به خستگی و فرسودگی مفرط رسیده اند 

کارشناسان تاکید دارند که تداوم این وضعیت بحرانی، توان کادر درمان را نابود می کند

در شرایط بحرانی کرونا، 
کادر درمان با چنگ و دندان 

تالش کرده است که در 
اوج خستگی و فرسودگی 

نیز از درمان بیماران مبتال 
به کرونا، دست نکشد. در 

عین حال کارشناسان تاکید 
دارند که این وضعیت وخیم 
نمی تواند در یک بازه طوالنی 

مدت ادامه داشته باشد. آنها 
می گویند اگر فکری به حال 

تجدید قوای کادر درمان نشود 
و محدودیت های کرونایی 

بازنگردد، توان کادر درمان نیز 
رو به اضمحالل خواهد رفت
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