
 ادامه از صفحه 14 
همچنین سعید شاهرخی، استاندار همدان نیز تصریح 
کرده است: »با اوج گرفتن تعداد مبتالیان جدید به 
بیماری کرونا و افزایش تعداد بیمارن بستری در 
بیمارستان ها، ممکن است استان همدان تا آخر تیرماه 

با کمبود تخت بیمارستانی مواجه شود.«
از سوی دیگر، پیام طبرسی، مدیر بخش عفونی 
بیمارستان مسیح دانشوری نیز تصریح می کند: »در 
اغلب مراکز درمانی شهر تهران، تخت خالی برای 
بستری شدن بیماران کرونا وجود ندارد و ظرفیت 
بسیاری از بیمارستان های پذیرش کننده بیماران مبتال 

به کرونا تکمیل شده است.«
در اغلب استان های کشور نیز شرایط مشابهی وجود 
دارد و خیلی از مراکز درمانی که بیماران مبتال به 
کرونا را پذیرش می کنند، ظرفیت خالی برای پذیرش 
بیماران ندارند. مجموع این شرایط به این معناست 
که بار کاری پرسنل درمان نیز چند برابر شده است. 
این فشار کاری تا حدی می تواند ادامه داشته باشد. 
کارشناسان هشدار می دهند که اگر فکری به حال 
اصالح این وضعیت انجام نشود، هر روز باید شاهد 
افت عملکرد کادر درمان باشیم. همین اتفاق، سطح 
کیفی خدمات درمانی را کاهش خواهد داد که در 
چنین شرایطی، افزایش آمار مرگ و میر بیماران مبتال 

به کرونا نیز دور از انتظار نخواهد بود. 

درخواست نمایندگان جامعه پزشکی 
از مردم

روز گذشته، نمایندگان جامعه پزشکی در نامه ای به 
مردم ایران درخواست کردند که در این روزهای 

سخت کرونایی، جامعه پزشکی را حمایت کنند. 
نظام پزشکی کشور،  نامه شورای عالی  متن  در 
خطاب به مردم آمده است: »ملت شریف و بزرگ 
ایران، کشور عزیزمان روزهای سختی را سپری 
می کند. انواع و اقسام فشارهای اقتصادی، امنیتی 
و سیاسی خارجی، سوء مدیریت ها و غفلت های 
ده ها چالش  و  اجتماعی  ناهنجاری های  داخلی، 
اساسی دیگر، اوقات تلخی را برای همگان رقم 
زده و از سوی دیگر نیز بیماری کرونا، دشواری ها 

را مضاعف و عرصه را تنگ تر نموده است.
فرزندان خدوم شما در حوزه سالمت همانند دوران 
جنگ تحمیلی و وقوع بالیای طبیعی، هم اکنون نیز با 
وجود کم لطفی ها و حتی جسارت های بی سابقه و 
باوجود عزادار بودن همکاران جانباخته و هموطنان 
عزیز خود در راه مقابله با کرونا و دلشکسته و مغموم 
از توهین ها، هتک حرمت ها و حتی ضرب و شتم 

کادر مراکز درمانی با جانفشانی و ایثارگری به صورت 
شبانه روزی به خدمت صادقانه مشغولند. تاکنون در 
این راه شاهد پرپرشدن حدود یکصد وبیست نفر 

از بهترین دوستان خود بوده اند.
مرگ فجیع و اسفناک عزیزان مان در حادثه مرکز 
درمانی سینا نیز قلوب آنان را ماالمال اندوه و غم 
نموده است. برادر و خواهر گرامی، اکنون حدود شش 
ماه از درگیری کادر بهداشت و درمان با بالی بزرگ 
کرونا می گذرد. فعالیت طاقت فرسای شبانه روزی 
در مراکز بهداشتی و درمانی، روح و جسم آنان را 

فرسوده کرده است و بدتر از آن نگرانی و اضطراب 
در خصوص افزایش مجدد ابتالی هموطنانمان به 

این بیماری، آنان را خسته تر نموده است.
عزیزان گرانسنگ، ما اعضای شورای عالی نظام پزشکی 
به عنوان نمایندگان جامعه بزرگ پزشکی ایران ضمن 
آرزوی صحت و سالمتی کامل برای یکایک شما 
هموطنان گرامی بر رعایت موارد زیر تاکید می نماییم.
1- مشارکت و همکاری عموم مردم، شرط اساسی 
از  همگان  استفاده  کروناست.  گیری  همه  کنترل 
برگزاری  عدم  اجتماعی،  فاصله  حفظ  ماسک، 

اجتماعات)مراسم عزاداری، جشن و ...( و رعایت سایر 
توصیه های بهداشتی، ضرورتی حیاتی و سرنوشت ساز 
برای پیشگیری از بیماری و مرگ عزیزانمان است.

2- تنها و تنها راه برون رفت از شرایط وخیم فعلی، 
حفظ آرامش، تفاهم،همبستگی، آگاهی و افزایش 
اعتماد عمومی است که باید در گفتار و رفتار تمامی 

اقشار جامعه، بخصوص دولتمردان تجلی یابد.
در  الزم  آینده نگری  و  انسجام  عدم  باوجود   -۳

مربوط،  سیاستگذاری های 
توصیه ها  رعایت  بر  مجددا 
و  فردی  بهداشت  نکات  و 
کامل  صورت  به  اجتماعی 
می کنیم.  تاکید  مردم  توسط 
امری که می تواند از بروز یک 
فاجعه ملی به علت شیوع و 
مرگ و میر مضاعف بیماری 

کرونا جلوگیری نماید.
4- ملت عزیز ایران! پزشکان، 
پرستاران و سایر فرزندان شما 
در حوزه بهداشت و درمان با تمام توان تالش 
می کنند تا به بهترین نحو خدمت نمایند، اما در 
کمال تعجب مشاهده می کنند که عده معدودی 
اعمال  و  تهدید  و  توهین  ادب،  اسائه  با  ناآگاه، 
خشونت، زخم های بسیار عمیقی بر دل های آزرده 
آنان وارد می کنند. حداقل انتظار این است که با 
تاسی به فرهنگ کهن ایرانی و آموزه های دینی با 
تامین امنیت و رعایت حرمت سپیدپوشان فداکار 
عرصه سالمت و با فراهم آوردن فضایی آرام و 
بهتر  ارائه  در  را  مدافعان سالمت  انگیزه بخش، 
خدمات و کمک بیشتر به همنوعانمان یاری نمایید.«

جامعه پزشکی در انتظار تحقق وعده 
های دولت

چندی پیش در جلسه نمایندگان جامعه پزشکی با 
معاون اول رئیس جمهوری، قرار شد که در دوران 
کرونا از جامعه پزشکی، حمایت عملی انجام شود 
و بازنگری در تعرفه های پزشکی نیز صورت بگیرد.
پیشتر نیز علیرضا اسپید، نایب رئیس شورای عالی 
نظام پزشکی کشور در گفتگو با سپید به دستاوردهای 
جلسه اخیر نمایندگان جامعه پزشکی با معاون اول 
رئیس جمهوری اشاره کرد و یادآور شد: »برای اولین 

بار مسئوالن ارشد نظام و دولت به طور مستقیم و 
بدون واسطه به حرف های جامعه پزشکی گوش دادند. 
این به خودی خود، ارزشمند و یک دستاورد است. 
جالب است که وقتی خروجی جلسه را نگاه می کنیم، 
می بینیم که عقاید و دغدغه های بسیاری از مسئوالن 
ارشد نظام با عقاید نمایندگان جامعه پزشکی، یکسان 
است. متاسفانه وقتی ما یک بحث کارشناسی و فنی 
می کنیم، تا وقتی به مسئول تصمیم گیرنده می رسد، 
هزار پیچ و تاب می خورد و در نهایت، مفهوم اصلی 
منتقل نمی شود. اینکه به طور مستقیم و بدون واسطه، 
دغدغه های جامعه پزشکی را با مقامات ارشد نظام 
در میان می گذاریم، این موضوع برای اولین بار است 
که اتفاق افتاده و فارغ از نتیجه جلسات، به خودی 

خود ارزشمند است.«
او با اشاره به تاثیر بلندمدت اینگونه جلسات نیز 
خاطرنشان کرد: »این جلسات می تواند این نگاه 
کارشناسی را نهادینه کند که اگر هزینه های یک 
بخش مهم از ارائه خدمات درمانی به مردم دیده 
نشود، پس نباید انتظار داشت که از خدمات آن 
بخش بهره مند شد. این موضوع بسیار مهمی است 
که در بلندمدت به یک سیاست کلی تبدیل می شود. 
حتی شاید تغییر تعرفه های پزشکی امسال، تغییر 
بسیار چشمگیری هم برجای نگذارد، اما مجموع 
این جلسات در نهایت به یک نتیجه بلندمدت منجر 
خواهد شد. قواعدی که در این وضعیت تثبیت می شود 
و همچنین شنیدن حرف های کارشناسی نمایندگان 
جامعه پزشکی، اثرات درازمدت دارد. بنابراین من 

این موضوع را خیلی به فال نیک می گیرم.«
در راستای همین مذاکرات بین دولت و جامعه پزشکی، 
چند روز قبل نیز مهدی علیخانی، معاون فرهنگی و 
نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه ای 
معاون اول رئیس جمهوری در نامه ای خطاب به 
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، خواستار تسریع 

در ارائه تسهیالت به جامعه پزشکی شد. 
در این نامه آمده است که در راستای اجرای تصمیمات 
اتخاذ شده و با توجه به نامه رئیس کل سازمان 
نظام پزشکی، ارائه تسهیالت به جامعه پزشکی 
تسریع شود. همچنین در این نامه، درخواست شمول 
تسهیالت و اعطای وام بانکی به مطب هایی مطرح 
شده است که اغلب آنها نیز در اثر شیوع بیماری 

کرونا آسیب دیده اند.
در شرایطی که جامعه پزشکی، جانش را کف دستش 
گذاشته و تمام قد به میدان خدمت آمده است، انتظار 
منطقی و اخالقی این است که هم مردم نسبت به 
رعایت پروتکل های بهداشتی، حساسیت بیشتری 
داشته باشند و هم دولت نیز در اسرع وقت برای تحقق 

وعده هایش به جامعه پزشکی، گام های عملی بردارد.

خیلی از مراکز درمانی که 
بیماران مبتال به کرونا را 

پذیرش می کنند، ظرفیت خالی 
برای پذیرش بیماران جدید 

ندارند. مجموع این شرایط 
به این معناست که بار کاری 
پرسنل درمان نیز چند برابر 

شده است. این فشار کاری تا 
حدی می تواند ادامه داشته 

باشد. کارشناسان هشدار 
می دهند که اگر فکری به 

حال اصالح این وضعیت انجام 
نشود، هر روز باید شاهد افت 

عملکرد کادر درمان باشیم
در شرایطی که جامعه پزشکی، 
جانش را کف دستش گذاشته 

و تمام قد به میدان خدمت 
آمده است، انتظار منطقی و 

اخالقی این است که هم مردم 
نسبت به رعایت پروتکل های 
بهداشتی، حساسیت بیشتری 
داشته باشند و هم دولت نیز 

در اسرع وقت برای تحقق 
وعده هایش به جامعه پزشکی، 

گام های عملی بردارد

خردمند: 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 و بر اقدامات پیشگیرانه 

از کرونا، تاکید بیشتری شود 
تا آمارهای ابتال به کرونا 

کاهش پیدا کند. با تحقق این 
اتفاق، فشار کاری کادر درمان 

نیز کمتر خواهد شد
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