
  امین جاللوند

وقتی یک بیمار مبتال به کرونا با شرایط وخیم در 
بیمارستان ها بستری می شود، باالترین ریسک ابتال 
به کرونا را کادر درمان در بخش مراقبت های ویژه 
متحمل می شوند. این گروه فعال از جامعه پزشکی 
در شرایطی به بیماران بدحال و مبتال به کرونا خدمت 
می کنند که احتمال ابتال به کرونا در آنها بسیار باالتر 

از میانگین ابتال به کرونا در جامعه است. 
آمارهای تازه از سازمان نظام پزشکی هم این موضوع را 
تایید می کند. به گفته علیرضا سلیمی، معاون آموزشی 
سازمان نظام پزشکی، افرادی که در »آی سی یو« کار 
می کنند، سه برابر بیشتر از افراد عادی به بیماری 

کرونا مبتال می شوند.
معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی در ادامه به شرایط 
سخت کادر درمانی فعال در بخش مراقبت های ویژه 
می پردازد و می گوید: »در شرایط پاندمی، میزان 
فرسودگی و ابتال به بیماری در کادر درمان بیشتر 
است. وقتی کادر درمان به کرونا مبتال شوند، ممکن 
است بعد از یک دوره ۱۴روزه آزمایش کرونای آنها 
منفی شود، اما ماه ها طول می کشد تا دوباره به شرایط 
عادی برگردند و توان کار الزم را پیدا کنند. در این 
بین، مشکالت مالی و سختی کار، بخصوص برای 
دستیاران بسیار بیشتر است که امیدواریم مسئوالن 

به وضعیت این نیروها توجه کنند.«
نیرو در بخش  به مشکل کمبود جدی  سلیمی 
مراقبت های ویژه نیز اشاره می کند و یادآور می شود: 
»تاکنون پرسنل »آی سی یو«ها و متخصصان بیهوشی 
با افزایش تعداد شیفت ها که یک نوع ایثار است، 
خال کمبود نیرو را پر کرده اند. افرادی را داریم که 
۲۱ روز در بیمارستان مانده اند که این کار یک از 

خودگذشتی فوق العاده است، یا از شهرهای که 
وضعیت بهتری بوده همکاران به کمک آمده اند 
تا رسیدگی به بیماران دچار خدشه نشود. مشکل 
فرسودگی و خستگی نیروها در بیمارستان ها جدی 
است و حل آن نیاز به تدبیر مسئوالن دارد. پیشنهاد 
ما این است که در شرایط پیش رو، مرزبندی های 
بین تخصص ها تا حدودی برداشته شود و برای 
احیای بیماران همه همکاران پزشک دخیل شوند. 
حتی اگر نیاز باشد دوره هایی برای پزشکان عمومی 
در نظر گرفته شود تا این نیروها نیز با آموزش های 
الزم بتوانند خدمات الزم را به بیماران کرونا در 

بیمارستان ها ارائه کنند.«
رئیس انجمن بیهوشی ایران درباره دالیل باال بودن 
آمار ابتال به کرونا در بین کارکنان بخش مراقبت های 

ویژه نیز توضیح می دهد: »تعداد زیادی از همکاران 
متخصص بیهوشی به کووید۱۹ مبتال شده اند. تاکنون 
هشت نفر از متخصصان بیهوشی کشور بر اثر ابتال 
به کرونا شهید شده اند و آخرین آنها همین چند 
شب قبل بود که بعد از یک دوره طوالنی بستری 
در »آی سی یو« از بین ما رفت. در حالی که برای 
حفاظت در برابر انتقال ویروس، فاصله دومتری 
الزم است، اما متخصصان بیهوشی گاهی مجبورند 
از فاصله ۱۰ سانتی متری بیمار برای بیماران بدحال 
کرونا لوله تراشه بگذارند. به دلیل همین مسائل، 
کادر درمانی در این بخش بیشتر از مردم عادی در 

معرض خطر ابتال به کرونا قرار دارند.«
او یادآور می شود: »از مسئوالن انتظار داریم حمایت 
همه جانبه ای از پزشکان داشته باشند. انتظار داریم 
گام های عملی برای قدردانی از پزشکان برداشته و 
مشکالت حل شود. معوقات پرداختی و مشکالت 
مالیاتی نباید لحظه ای ذهن جامعه پزشکی را در این 
شرایط سخت به خود اختصاص دهد. ابتالی جامعه 
پزشکی به کرونا در ایران نیز مثل سایر نقاط جهان، 
بسیار زیاد است. فقط در تهران بیش از شش هزار 

نفر از کادر درمان به کرونا مبتال شده اند.«

ضرورت حمایت از کادر درمانی در بخش 
مراقبت های ویژه

در شرایطی که کادر درمان فعال در بخش مراقبت های 
ویژه در خطر باالی ابتال به کرونا قرار دارند، برخی 
از نمایندگان جامعه پزشکی تاکید دارند که در مقام 
عمل، حمایت چندانی از این گروه از پزشکان و 

پرستاران انجام نمی شود.  
علی امیر سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت های 

ویژه ایران در گفتگو با سپید به همین موضوع اشاره 
می کند و می گوید: »دولت به طور شفاهی بارها اعالم 
کرده است که ما زحمات کادر درمان در دوران 
مقابله با کرونا را ارج می نهیم، اما در مقام عمل 
چنین تکریمی اتفاقی نیفتاده است. االن حدود ۱8۰ 
فوق تخصص مراقبت های ویژه در کشور داریم. در 
نظر بگیرید که این گروه از پزشکان در خط مقدم 
مقابله با بیماری کرونا هستند. شدیدترین شکل 
بیماران مبتال به کرونا، بیمارانی هستند که در »آی 
سی یو« بستری می شوند و مدیریت این بخش نیز 
در اختیار همکاران فوق تخصص مراقبت های ویژه 
است. با توجه به زحمت فراوانی که پزشکان فوق 
تخصص مراقبت های ویژه و همچنین پرستاران، 
پزشکان اورژانس و متخصصان بیهوشی در این 
در حال  روز  شبانه  و  می شوند  متحمل  دوران 
خدمت رسانی به مبتالیان کرونا هستند، انتظار 
می رفت که از این گروه های پزشکی تقدیر واقعی 
به عمل بیاید تا آنها حس کنند زحمات شان دیده 
می شود، اما شاهد بودیم که هیچ تقدیری در مقام 
عمل صورت نگرفت. حتی با وضع تعرفه های 
از  این گروه  نیز به وضعیت معیشتی  ناعادالنه 

جامعه پزشکی توجه نداشتند.«
او تاکید می کند: »متاسفانه شاهد بودیم که برخی 
پرستاران در همین دوران مقابله با کرونا اخراج 
شدند که این موضوع بسیار جای ناراحتی دارد. مزد 
پرستاران فداکار در دوران کرونا، اخراج و بیکاری 
نبود. در حالی که باید از این پرستاران فداکار تقدیر 
می شد، خیلی از آنها از مراکز درمانی اخراج شدند. 
برای تعرفه پزشکان هم که دیدیم چه اتفاقی افتاد. 
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ابتال به کرونا  در کادر »آی سی یو« ۳ برابر میانگین جامعه است
در حالی که طبق آمارهای رسمی تعداد بیماران بدحال در تخت های مراقبت ویژه بیشتر شده، 

میزان ابتال به کرونا در کادر »آی سی یو« نیز سه برابر مردم عادی گزارش شده است

سلیمی: افرادی که در 
»آی سی یو« کار می کنند، سه 

برابر بیشتر از افراد عادی به 
بیماری کرونا مبتال می شوند. 
برای حفاظت در برابر انتقال 

ویروس، فاصله دومتری الزم 
است، اما متخصصان بیهوشی 
گاهی مجبورند از فاصله ۱۰ 

سانتی متری بیمار برای بیماران 
بدحال کرونا لوله تراشه 

بگذارند. به دلیل همین مسائل، 
کادر درمانی در این بخش بیشتر 

از مردم عادی در معرض خطر 
ابتال به کرونا قرار دارند
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