
کارشناسان نظام سالمت در گفت وگو با سپید تاکید کردند

  امین جاللوند
این روزها آمار شهدای مدافع سالمت، روز به روز 
در حال افزایش است. طبق آمارهای رسمی فقط در 
روز عید غدیرخم، پنج نفر از پرسنل جامعه پزشکی 
به دلیل ابتال به کرونا جان باختند. اوضاع به حدی 
بحرانی است که حاال روزانه به طور میانگین، سه 
نفر از پرسنل جامعه پزشکی در خط مقدم مقابله با 

کرونا جان می بازند.
بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی، هشدار می دهند 
که اگر همین روند ادامه داشته باشد، توان نیروهای 
درمانی به مرحله اضمحالل می رسد. اگر کادر درمان 
به مرحله ای برسد که دیگر رمقی برای درمان بیماران 
مبتال به کرونا نداشته باشد، در آن صورت آمار مرگ 

و میر این بیماران نیز بسیار افزایش خواهد یافت.
و  عمومی  جراحی  متخصص  موذن زاده،  هاشم 
مدیرمسئول پایگاه خبری گروه پزشکان و قانون 
)پالنا( در گفت وگو با سپید هشدار می دهد: »جامعه 
پزشکی در میانه نبرد با کرونا، روزی یک نقطه انتخاب 
برای خروج از خدمت خواهد داشت. اگرچه هنوز 
این انتخاب رخ نداده و کادر درمان با توان کامل 
به میدان آمده است، اما جامعه پزشکی این حق را 
دارد که بگوید به این دالیل حاضر نیست در محل 
کارش حاضر شود، چون حفظ سالمتش در اولویت 
محوری نیست. حال سوال اینجاست که مسئوالن در 

آن شرایط سخت چه برنامه ای دارند؟«

برنامه ای راهبردی بر اساس تاب آوری 
کادر درمان نداریم

موذن زاده، تاکید می کند: »ما فقط در روز عید غدیرخم، 
چهار پزشک و یک پرستار را از دست دادیم، اما 
اینها فقط آمارهای قله است که دیده می شود. دقیقا 
این روز، روز فاجعه تر ما بوده است، اما به این معنی 
نیست که در روزهای قبل، اوضاع ما بهتر بوده است. 
در روزهای قبل هم آمار کارکنان نظام سالمت که 
بر اثر کرونا جان باخته  اند، چندان بهتر از آمارهای 
عید غدیرخم نبوده است. بر اساس گفتگوهایی که 
با نمایندگان جامعه پزشکی داشتیم، از 15 تیر تا 19 
مرداد امسال، روزانه به طور متوسط حداقل حدود 
سه نفر از فعاالن جامعه پزشکی در نبرد با کرونا، 
جانشان را از دست داده اند. یعنی در این بازه زمانی 
محدود، حدود 90 نفر از کادر درمان را از دست دادیم 
و این شرایط تلخ کماکان ادامه دارد. این شرایط برای 
جامعه پزشکی، به هیچ وجه قابل ادامه دادن نیست.«
او یادآور می شود: »استراتژی کلی و محوری مبارزه با 
کرونا باید حفظ منابع انسانی بخش سالمت باشد. این 
خیلی فرق می کند با اینکه یکی از استراتژی های مقابله 
با کرونا، حفظ سالمت کادر درمان باشد. درواقع باید 
تمام بسترهای فعالیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
بر این مبنا پیش برود که آیا بخش درمان می تواند 
هزینه های مقابله با کرونا را مدیریت و تحمل کند یا 
خیر. باید مبنای همه سیاست های اتخاذی این باشد که 

آیا نظام سالمت می تواند بار مقابله با کرونا را تحمل 
کند یا خیر. شرایط فعلی طوری نیست که کادر سالمت 
بتواند تاب آوری مثل روزهای اول شیوع کرونا داشته 
باشد. حتی همان روز اول هم دچار مشکل بودیم. 
متاسفانه هیچ برنامه راهبردی در کشور برای مهار 
کرونا بر اساس تاب آوری کادر درمان تعیین نشده 
است. اصال بحث ما این نیست که بگوییم از کادر 
درمان حمایت کنید و به بقیه رسیدگی نکنید. جنس 
حرف ما چیز دیگری است. ما می گوییم کادر درمان 
به عنوان خط اول مقابله با کرونا فعالیت دارد که اگر 
این خط اول بشکند، تبعات سنگینی در انتظار کل 

جامعه خواهد بود.«

خطر بروز نارضایتی های اجتماعی
کارشناسان هشدار می دهند که اگر همین وضعیت 
خستگی و فرسودگی مفرط کادر درمان، تداوم داشته 

باشد، باید منتظر اتفاقات ناخوشایند باشیم.
موذن زاده، متخصص جراحی عمومی و کارشناس 
نظام سالمت نیز در همین باره خاطرنشان می کند: 
»یکی از ایرادات ما مقایسه ایران با سایر کشورها در 
حوزه مقابله با کروناست. این قیاس از اساس اشتباه 
است. این قیاس ها که گاهی مطرح می شود، اصال به 
ما کمکی نمی کند. باید در وهله اول به این پرسش 
جدی پاسخ دهیم که آیا می توانیم با توانمندی های 
درمانی مان در شرایط فعلی، پیش برویم یا خیر. یعنی 
آیا می توانیم شرایط فعلی را ادامه دهیم یا خیر. بر 
اساس آمارهای رسمی که معاون کل وزیر بهداشت 
اعالم کرد، در یک ماه گذشته فقط در بخش دولتی 
حدود 16 هزار نفر از کادر نظام سالمت به بیماری 
کرونا مبتال شده اند. یک ماه قبل از آن هم معاون درمان 
وزارت بهداشت اعالم کرده است که 10 هزار نفر از 
کادر درمان و سالمت، مبتال به بیماری کرونا شده اند. 
در نظر بگیرید که کل کارکنان نظام سالمت در ایران، 
حدود 400 هزار نفر است. این میزان باالی ابتال به 
بیماری کرونا در بین کادر درمان، تناسبی با تعداد 

کل کارکنان نظام سالمت ندارد.«
او یادآور می شود: »اشکال دیگری که اصال لحاظ 
نمی شود این است که وقتی این تعداد از مبتالیان 
به کرونا از گردونه ارائه خدمت خارج می شوند، 
فشار کاری بسیار وحشتناکی به سایر کادر درمان 
وارد می شود، زیرا فشار کاری افرادی که از گردونه 
خدمت خارج می شوند، به سایر کادر درمان منتقل 
می شود. اینطور هم نیست که فقط ارائه دهندگان 
خدمت مثل برگ درخت فرو بریزند، بلکه لحظه به 
لحظه به فروپاشی تنه این درخت نزدیک می شویم. 
درواقع، این برگ ریزان باعث می شود که تنه اصلی 

این درخت هم ساقط شود.«

موذن زاده تاکید می کند: »بگذارید با یک مثال، قضیه 
را شفاف تر کنم. در نظر بگیرید که امیرهوشنگ فالح، 
به عنوان تنها متخصص بیهوشی شهر محمود آباد بر 
اثر ابتال به کرونا، جانش را از دست داد. حاال  کلیه 
فعالیت های منوط به بیهوشی در این شهر، متوقف 
شده و این فشار کاری به فریدونکار منتقل شده است؛ 
در حالی که کادر درمان در فریدونکار هم تحت فشار 
کاری شدیدی قرار داشتند. دقیقا مثل دومینو، انتظار 
می رود که چند وقت دیگر فریدونکنار نیز توانش را 
برای ارائه خدمت به بیماران از دست بدهد و احتماال 
فردا هم در شهری دیگر این قصه تلخ تکرار شود.«
او ادامه می دهد: »این تبعات نیز فقط به موضوع کرونا 
و فوتی های آن محدود نخواهد شد. این موضوع 
ممکن است به نارضایتی اجتماعی ختم شود که در 
آن صورت کنترل خشم عمومی بسیار سخت خواهد 
بود. مثال وقتی یک »آی سی یو« حتی یک متخصص 
بیهوشی نداشته باشد، یا وقتی مراکز درمانی خالی 
از جامعه پزشکی شود، در آن صورت زمینه شورش 
و نارضایتی اجتماعی فراهم می شود. ما نباید به این 

نقطه خطرناک برسیم.«

محور اصلی تصمیمات، حفظ سالمت کادر 
درمان نیست

روزانه سه نفر از اعضای کادر درمان بر اثر ابتال به 
کرونا فوت می شوند. حال سوال اینجاست که دقیقا 
چه اتفاقاتی منجر به افزایش آمار شهدای مدافع 
پایگاه خبری  مدیرمسئول  است؟  سالمت شده 
پزشکان و قانون تصریح می کند: »تاکنون بسیاری 
از همکاران کادر درمان به کرونا مبتال شده اند. 
برخی دیگر هم بسیار خسته و فرسوده شده اند. 
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حفظ جان درمانگران 
باید راهبرد محوری مقابله با کرونا باشد

موذن زاده: بر اساس 
گفت وگوهایی که با نمایندگان 

جامعه پزشکی داشتیم، از 15 تیر 
تا 19 مرداد امسال، روزانه به طور 

متوسط حداقل حدود سه نفر از 
فعاالن جامعه پزشکی در نبرد با 

کرونا، جانشان را از دست داده اند. 
یعنی در این بازه زمانی محدود، 
حدود 90 نفر از کادر درمان را 

از دست دادیم و این شرایط تلخ 
کماکان ادامه دارد. این شرایط 

برای جامعه پزشکی، به هیچ وجه 
قابل ادامه دادن نیست
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