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با نادیده گرفتن دستمزدهای واقعی  پزشکان و نادیده 
گرفتن هزینه تمام شده خدمات پزشکی، مزد روزهای 

سخت خود را نگرفتند.«
 سوادکوهی خاطرنشان می کند: »جامعه پزشکی در 
دوران مقابله با کرونا از جان و دل مایه گذاشت، 
سختی های کار شبانه روزی را متحمل شد و سالمت 
خودش را به شدت به خطر انداخت. حتی برخی 
از همکاران پرستار و پزشک ما در جریان مقابله با 
کرونا، جانشان را از دست دادند. قاعده اخالقی و 
منطقی این بود که حداقل با وضع تعرفه های منطقی، 
دستمزد واقعی کادر درمان را پرداخت می کردند، 

اما چنین اتفاقی نیز نیفتاد.«

نیازفوریبهافزایشتختهای»آیسییو«
بر اساس آمارهای سازمان نظام پزشکی، الگوی ورود 
بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان ها تغییر کرده 
است و تعداد بیماران بدحال که نیازمند »آی سی یو« 
هستند، بیشتر شده است. به همین علت با کمبود 

تخت »آی سی یو« در کشور مواجه هستیم.

سلیمی، معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی هم 
به همین موضوع اشاره می کند و می گوید: »الگوی 
مراجعه به بیمارستان ها تغییر کرده است. در اسفند با 
توجه به اینکه علم کمتری هم نسبت به کرونا وجود 
داشت، مراجعان عمومی مبتال به کرونا به بیمارستان ها 
بیشتر بود، اما اکنون افرادی که به بیمارستان مراجعه 
می کند عموما افراد بدحال هستند که به تخت ویژه 
نیاز دارند. به همین علت با کمبود تخت مراقبت 

ویژه مواجه هستیم.«
او یادآور می شود: »تعداد تخت های »آی سی یو« در 
کشور را بر پایه یک زندگی عادی و نیازهای عادی 
دیده بودیم، اما اکنون شرایط فرق کرده و سخت تر 
شده است. این تعداد نیرو و وسایل جوابگو نیست. 
تا این لحظه همکاران ما در بخش مراقبت های ویژه 
بیمارستان ها هیچ گزینشی برای پذیرش بیماران در 
»آی سی یو« انجام نداده اند. به طور طبیعی در این 
بخش نیز تعداد بیماران بدحال سالمند و افرادی که 

بیماری زمینه ای داشته اند، بیشتر است.«
معاون سازمان نظام پزشکی خاطرنشان می کند: 
»لحظات سختی را برای تصمیم گیری خالی کردن 
تخت های »آی سی یو« و انتخاب بیماران جدید سپری 
می کنیم. به هر حال باید این بخش ها را مدیریت کنیم. 
یکی از کمبودهایی که اکنون جدی است، مشکل 
کمبود نیروی انسانی در بخش های مراقبت های ویژه 
است. این کمبود در گروه پرستاران و پیراپزشکان 

بیشتر است و این نیروها خسته و فرسوده شده اند. 
خستگی، ایمنی بدن را پایین می آورد و امکان ابتال 
به بیماری با وجود وسایل محافظت شخصی بیشتر 
می شود.« سلیمی تاکید می کند: »اولین کمبود در 
بخش های »آی سی یو«، کمبود نیروی انسانی است. 
مشکالت بعدی، تاخیر در پرداخت معوقات کادر 
درمانی است که ماه ها به تعویق افتاده است. توجه 
به رفاه جامعه پزشکی و پرداخت به موقع معوقات 

در این شرایط بحرانی، بسیار مهم است.«
سلیمی یادآور می شود: »در مورد وضعیت تخت های 
بیمارستانی تا حدودی با توجه رفتار ویروس و 
مشکالت در بیمارستان ها نسبت به اسفند تغییراتی 

داشتیم. در اسفند هجوم ویروس را داشتیم، اما تعداد 
زیادی از بیماران حال عمومی خوبی داشتند. اکنون 
بیماران بدحال بیشتر مراجع می کنند و به تخت 
»آی سی یو« و مراقبت ویژه بیشتر نیاز دارند. در این 
شرایط بیش از تخت های عادی به افزایش تخت های 
مراقبت ویژه نیاز داریم. نمی توانیم عددی اعالم کنیم، 
چون نیاز به این تخت ها شناور است و به افزایش و 
کاهش ورودی بیماران مربوط می شود، اما هر چه 
تعداد تخت های »آی سی یو« در این شرایط بیشتر 

بشود الزم است.«
معاون سازمان نظام پزشکی توضیح می دهد: »پذیرش 
بیماران در »آی سی یو« شاخص های علمی متعددی 
دارد. سن شاید تا حدودی موثر باشد. شاخص 

انتقال به »آی سی یو« در افراد مسن و افراد دارای 
بیماری های زمینه ای، وضعیت جسمانی آنهاست. 
وضعیت ریه در بالین تشخص داده می شود. میزان 
اکسیژن و میزان درگیری ریه توسط آزمایش های 
پاراکلینیک بررسی می شود و با تشخیص پزشک 
متخصص، فرد بدحال به »آی سی یو« ارجاع می شود.«

کمبودنیرویانسانیدربخش
مراقبتهایویژه

در شرایطی که کشور ما با کمبود شدید تخت های 
مراقبت ویژه در دوران کرونا، دست و پنجه نرم 
می کند، اما در بسیاری از کشورها با سرمایه گذاری 
طوالنی مدت، اوضاع بهتری در این زمینه دارند. 

سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران 
توضیح می دهد: »وضعیت تخت های مراقبت های 
ویژه در بسیاری از کشورها اصال شبیه ایران نیست. 
در بسیاری از کشورها تعداد تخت های مراقبت های 
ویژه به نسبت جمعیت آن کشور، رقم بسیار خوب 
و استانداردی است. در نظر بگیرید در کشوری مثل 
فرانسه، حدود 45 درصد از تخت بیمارستان ها مربوط 
به تخت »آی سی یو« و تخت های مراقبت های ویژه 
است. در آمریکا نیز حدود 25 درصد از تخت های 
بیمارستانی در بسیاری از مراکز درمانی متعلق به تخت 
مراقبت های ویژه است. وقتی وضعیت خودمان را 
با کشورهای دیگر مقایسه می کنیم، می بینیم که ما 

در این حوزه بسیار عقب هستیم.«
او تاکید می کند: »باید تالش بسیاری انجام شود تا 
بتوانیم این کمبودهای حیاتی را مرتفع کنیم. نباید 
از خاطر برد که هرگونه کمبود تخت مراقبت های 
ویژه می تواند به طور مستقیم با جان و سالمت 
مردم در ارتباط باشد و از این جهت، نباید تامین 
این تخت های ویژه را کم اهمیت در نظر بگیریم.«
 بر اساس آمارهای موثق، هم اکنون حدود هفت 
هزار و 200 تخت مراقبت های ویژه در کشور داریم، 
در حالی که حداقل به حدود 15 تا 20 هزار تخت 
مراقبت ویژه بیمارستانی نیاز داریم. درواقع االن در 
شرایطی هستیم که فقط حدود یک سوم از تخت 
مراقبت های ویژه مورد نیاز در کشور، تامین شده 
است. جدای از کمبود تخت مراقبت های ویژه، 
آمار کادر درمان فعال در بخش مراقبت های ویژه 

نیز کافی نیست.
همچنین سوادکوهی با اشاره به کمبود جدی نیروی 
انسانی در بخش مراقبت های ویژه نیز خاطرنشان 
می کند: »تعداد همکاران فوق تخصص مراقبت های 
ویژه در کشور متناسب با جمعیت نیست و نیاز به 
فوق تخصص های بیشتری داریم. برای یک جمعیت 
84 میلیونی نباید فقط حدود 180 فوق تخصص 
مراقبت های ویژه وجود داشته باشد، بلکه برای تامین 
نیروی انسانی فوق تخصص در این حوزه، حداقل 
به دو برابر این تعداد پزشک نیاز داریم. در حوزه 
تخت های مراقبت های ویژه نیز با کمبود جدی 
مواجه هستیم. در حالی که باید حدود 15 درصد 
از تخت های بیمارستانی کشور، تخت های مراقبت 
های ویژه باشد، اما ما هم اکنون فقط یک سوم این 

تخت های ویژه را در اختیار داریم.«
کمبود نیروی انسانی در بخش مراقبت های ویژه 
موجب شده است که کادر درمانی فعال در »آی سی یو« 
بسیار فراتر از توان خود در این بخش فعالیت کند 
تا کمبود نیرو به چشم نیاید. به همه این مشکالت، 
خطر باالی ابتال به کرونا در بخش مراقبت های 
ویژه را هم اضافه کنید. در شرایط بحرانی کرونا، 
افزایش نیروی انسانی در بخش مراقبت های ویژه، 
افزایش تخت های »آی سی یو« و حمایت از کادر 
درمانی فعال در این بخش ها می تواند هم موجب 
افزایش میزان رضایت این گروه از جامعه پزشکی 
شود و هم آمار مرگ و میر بیماران مبتال به کرونا 

را کاهش دهد.

بر اساس آمارهای موثق، 
هم اکنون حدود هفت هزار و 

200 تخت مراقبت های ویژه در 
کشور داریم، در حالی که حداقل 

به حدود 15 تا 20 هزار تخت 
مراقبت ویژه بیمارستانی نیاز 

داریم. درواقع االن در شرایطی 
هستیم که فقط حدود یک سوم 
از تخت مراقبت های ویژه مورد 

نیاز در کشور، تامین شده است. 
جدای از کمبود تخت مراقبت 

های ویژه، آمار کادر درمان فعال 
در بخش مراقبت های ویژه نیز 

کافی نیست
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سوادکوهی: حدود 180 
فوق تخصص مراقبت های ویژه 

در کشور داریم که در خط مقدم 
مقابله با بیماری کرونا هستند. 

پرستاران، پزشکان اورژانس و 
متخصصان بیهوشی نیز شبانه 

روز در حال خدمت به مبتالیان 
کرونا هستند. انتظار می رفت 

از این گروه های پزشکی تقدیر 
واقعی به عمل بیاید، اما هیچ 
تقدیری در مقام عمل صورت 

نگرفت. حتی با وضع تعرفه های 
ناعادالنه نیز به وضعیت 

معیشتی آنها توجه نداشتند

به دلیل کمبود نیرو، کادر 
درمانی فعال در »آی سی یو« 

بسیار فراتر از توان خود در این 
بخش فعالیت می کند تا کمبود 
نیرو به چشم نیاید. در شرایط 
بحرانی کرونا، افزایش نیروی 
انسانی در بخش مراقبت های 

ویژه، افزایش تخت های 
»آی سی یو« و حمایت از کادر 
درمانی فعال در این بخش ها 
می تواند هم موجب افزایش 

میزان رضایت این گروه از 
جامعه پزشکی شود و هم آمار 

مرگ و میر بیماران مبتال به کرونا 
را کاهش دهد


