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وی موفقیت های حاصل شده در مدیریت بحران 
کرونا را مدیون نظام شبکه و ارجاع، فداکاری و 
خدمات صادقانه کادر درمان و همچنین هماهنگی 
نیروهای داوطلب در غربالگری و تیماریابی عنوان 
کرد و گفت: »بااین حال امروز بیش از هر زمانی 
ضرورت اعمال تغییر و اصالحات در چارت 
مدیریتی و سازمانی بحران کرونا محسوس است.«
قناعتی همچنین بر»صرفه جویی« به عنوان یک 
فاکتور مهم در مدیرت بحران کرونا تاکید کرد 
و گفت: »هم از لحاظ شخصی و هم به لحاظ 
کشوری باید به مساله صرفه جویی توجه کنیم، 
چراکه آینده این بحران مشخص و قابل پیش بینی 
نیست وهمه باید در هزینه کرد سرمایه های فعلی 
دقت کنند تا بتوان از این طریق دوام و تاب آوری 

بیشتری در سطح جامعه ایجاد کرد.«
اشتباه  به  برخی  روزها  این  اینکه  بیان  با  وی 
از رخداد موج دوم کرونا خبر می دهند، گفت: 
»این در حالیست که هنوز موج اول تمام نشده 
و این فرود و نشیب ها در آمار ابتال همگی از 
تواترهای موج  اول کروناست. موج دوم کرونا 
در پاییز می آید و ممکن است بسیار کشنده تر 
باشد، بنابراین همگی باید برای مدیریت بهینه 

این شرایط آماده باشیم.«

توجه به فرسودگی و عدم تاب آوری 
کادر درمان ضرورتی اجتناب ناپذیر

قناعتی موضوع مهم بعدی در بررسی ابعاد مختلف 
مدیریت بحران کرونا را خستگی و فرسودگی 
کادر درمان عنوان کرد و گفت: »کادر درمان و 
سایر ارکان نظام سالمت طی ۴ ماه گذشته با تمام 
توان وضعیت بیماران سخت کرونایی را مدیریت 
کرده اند و امروز بسیار خسته و فرسوده هستند، لذا 
عدم توجه به این مساله و عدم برنامه ریزی برای 
کنترل روند ابتالی بیماران کرونایی می تواند نظام 
سالمت و پاسخگویی درمانی وزارت بهداشت 

را با چالشی جدی روبرو کند.« وی تاکید کرد: 
»مدیریت و کنترل این شرایط مستلزم همکاری 
همه ارکان جامعه جهت کاهش میزان ابتال و ایجاد 
فرصتی برای احیا، بازسازی و تجدید قوای کادر 
درمان است تا بتوانند با شرایط بهتری بیماری و 

اپیدمی کرونا را مدیریت کنند.«
قناعتی با تاکید بر اینکه کادر درمان امروز وضعیت 
خوبی ندارد، گفت: »ابتالی باالی کادر درمان و 
نیروهای خدماتی، بیمارستان ها را با کمبود نیرو 
مواجه کرده و همین مساله منجر به تعطیلی بخش ها 
و اتاق های عمل در بیمارستان ها شده، به گونه ای 
که این وضعیت مشابه در بسیاری از بیمارستان ها 

مشاهده می شود.«
به گفته وی، تعدیل و اصالح این وضعیت نیازمند 
اتخاذ تصمیمات و واکنش سریع تر مسئوالن و 
همکاری و رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی 
مردم است. بنابراین هم مسئولین و هم مردم باید 

این مسئله را جدی بگیرند. 

»کرونا« جدی است،  آن را شوخی نگیریم
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین با 
تاکید بر اینکه کرونا تا مدتها با ما خواهد بود و 
باید زندگی خود را با آن تطبیق دهیم، گفت: »کرونا 
جدی است و نباید آن را شوخی بگیریم، کرونا 
کشنده است و می تواند انسان ها را خیلی سریع  از 
بین ببرد، بنابراین باید بیش از پیش آن را جدی 
گرفته بگیریم و برای این مساله برنامه ریزی کنیم.«
این عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر ۳ راهبرد 
اصلی پیشگیری از کرونا یعنی شست وشوی مرتب 
دست ، استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری  
فیزیکی، اظهار کرد: »با رعایت این اصول  می توان 
میزان مرگ و میر و ابتال را به شدت کاهش داد، 
اهمیت این مساله تا جاییست که اگر ۲ فرد مبتال 
و غیرمبتال  به هم برسند، در صورت نبود ماسک 
احتمال انتقال بیماری ۷۰ درصد و در صورت 

استفاده از ماسک ۱.۵درصد خواهد بود.«
قناعتی با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی و آگاهسازی 

و  بهداشتی  اصول  رعایت  ارتقای  جهت  مردم 
پروتکل ها گفت: »یکی از راهبردهایی که می تواند 
از سوی مسئولین دنبال شود توزیع ماسک رایگان در 
بین مردم است، چراکه هزینه این مساله بسیار کمتر 

از درمان و بستری مبتالیان خواهد بود.«
وی همچنین با اشاره به سایر اقدامات اتاق فکر 
کرونا در راستای بررسی علمی و فنی ابعاد مختلف 
کرونا، به تولید ۶۰ برنامه علمی پزشکی تحت عنوان 
»کشیک سالمت« در شبکه سالمت صدا و سیما اشاره 
کرد و گفت: »طی این برنامه ابعاد مختلف اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی، روانی، درمانی و دیگر مسایل 
مختلف این همه گیری جهانی بررسی و بر پیگیری 

ابعاد و ارایه آموزش های مرتبط با آن تاکید شد.«
قناعتی همچنین با اشاره به بررسی و تحلیل نقاط 
قوت و ضعف مدیریت بحران کرونا در اتاق فکر 
ستاد مقابله با کرونای استان تهران، عنوان کرد: »در 
مجموع جامعه ما نمره خوبی گرفته، چراکه نقاط 
قوت نسبت به نقاط ضعف باالتر بوده و نکته 
مثبت مساله این است که این نقطه ضعف ها نیز 

قابل اصالح است.«
به گفته وی، فداکاری و خدمات صادقانه کادر 
درمان و همچنین همکاری و هماهنگی مردم در 
روزهای اول شیوع بیماری از مهمترین نقاط قوت 
بحران کروناست که البته همکاری و مشارکت مردم 
در رعایت اصول بهداشتی و پروتکل ها طی چند 
ماه اخیر کاهش پیدا کرده که باید همچون گذشته 

جدی گرفته شود. 
رییس اتاق فکر ستاد فرماندهی عملیات مدیریت 
کرونا در کالنشهر تهران  در خاتمه با بیان اینکه در 
سطح کالن و در رابطه با برخی تصمیم گیری ها نیز 
ناهماهنگی ها وسوء مدیریت ها وجود داشته که قابل 
انکار نیست و باید نسبت به اصالح آن اقدام شود، 
تاکید کرد: »راهکار اصلی برای مدیریت مطلوبتر 
بحران کرونا و خروج از شرایط کنونی، ورود نظام 
بصورت مقتدرانه برای حل مساله حتی با اقتدار 

نظامی است.«
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