
  امین جاللوند

این بار هم کارشناسان و هم مسئوالن، همصدا 
با یکدیگر اعالم کرده اند که موج سوم کرونا 
در کشور آغاز شده است. ابعاد این موج تازه، 
دست کمی از موج های قبلی ندارد و پیش بینی 
می شود که در فصل پاییز به نقطه بحرانی این 

موج تازه برسیم. 
مدیریت  عملیات  فرمانده ستاد  زالی،  علیرضا 
به طور  هم  تهران  در کالنشهر  کرونا  بیماری 
بیماری  آغاز شکل گیری موج سوم  از  صریح 
»با  می گوید:  و  می دهد  خبر  تهران  در  کرونا 
توجه به اینکه تهران یکی از اپی سنترهای مهم 
اپیدمیولوژیک این بیماری در کشور است، نیازمند 
و  انجام مداخالت جدی تر در سطح شهر  به 
استان تهران هستیم تا این رشد فزاینده بیماری 
کنترل شود. برای مقابله با رشد شتابان بیماری 
در تهران، تمدید و تکرار محدودیت های اعمال 

شده، ضروری است.«
او با اشاره به افزایش آمار مبتالیان به کرونا 
در تهران، هشدار می دهد: »در سه هفته اخیر 
برای اولین بار تعداد موارد جدید بستری از 
مرز ۷۰۰ نفر گذشت. تحلیل آمار و وضعیت 
بیماری کرونا در تهران حاکی از این است که 
موج سوم کرونا در تهران شکل گرفته است. 
شاهد هستیم که بازگشایی مدارس، بازگشایی 
برخی مشاغل آموزشی و تعلیق حضور یک 
افزایش حجم  دالیل  از جمله  کارکنان  سوم 
است؛  پایتخت  در  شهری  درون  سفرهای 
شهری  درون  سفرهای  کاهش  که  حالی  در 
پیشگیرانه  مهم  تمهیدات  از  یکی  عنوان  به 

می شود.« شناخته 
از سوی دیگر، ایرج حریرچی، معاون کل وزارت 
»انفجار  به یک  را  تازه  نیز وضعیت  بهداشت 
کرونایی« تشبیه کرده و گفته است: »هم اکنون 
دیگر رنگ بندی کرونایی معنایی ندارد. نارنجی 
قرمز  وضعیت  در  کشور  کل  نداریم.  زرد  و 
قرار دارد و در صورت ادامه این روند، آمار 
خواهد  هم  نفر  هزار   ۴۵ به  کرونا  کشته های 
رسید. درواقع، این روزها انفجار کرونایی در 
برخی شهرها اتفاق افتاده است. به طور مثال، 
در شهر تبریز از زیر ۴۰ بستری روزانه به ۱۶۰ 
بستری  از ۱۰  نیز  قم  در  بستری رسیده ایم و 

روزانه به ۱۶۰ بستری رسیدیم.«
همچنین سیما سادات الری، سخنگوی وزارت 
بهداشت هم از افزایش موارد ابتال و بستری 
کووید۱۹ خبر می دهد و می گوید: »طی هفته 
گذشته، تعداد شهرستان های با وضعیت قرمز 
افزایش  شهرستان   ۱۰۹ به  شهرستان   ۸۸ از 
یافته و شهرستان های وضعیت هشدار از ۹۰ 
است.  رسیده  شهرستان   ۱۰۷ به  شهرستان 

با  که  اجتماعی  جریان  هر  نکنیم  فراموش 
باشد،  توام  اجتماعی  فاصله گذاری  نقض 
ویروس  انتقال  در  بسزایی  تاثیر  می تواند 

باشد.« داشته  کرونا 
او با اشاره به اینکه روند کاهشی ابتال و بستری 
از  از هفته سوم شهریورماه در بسیاری  کرونا 
نقاط کشور متوقف شده است، هشدار می دهد: 
»ما شاهد افزایش موارد ابتال و بستری در اغلب 
استان های کشور هستیم. در این شرایط، مهم ترین 
اصل برای در امان بودن از ابتال به ویروس کرونا 
عمل به توصیه های بهداشتی و پرهیز از هرگونه 

رفتار اجتماعی پرخطر است.«

می کند:  تاکید  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
به ۴۱۶  بیماران کووید۱۹ در کشور  »مجموع 
هزار و ۱۹۸ نفر رسیده است و مجموع جان 
 ۹۵۲ و  هزار   ۲۳ به  نیز  بیماری  این  باختگان 
نفر رسید. تا کنون سه میلیون و ۶۹۱ هزار و 
۳۹۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ نیز در کشور 

انجام شده است.«
اغلب  نامطلوب  اوضاع  به  اشاره  با  او 
اساس  »بر  می کند:  تاکید  کشور،  استان های 
آخرین اطالعات کرونا در کشور، استان های 
تهران، مازندران، گیالن، قم، اصفهان، خراسان 
خراسان  کرمان،  شرقی،  آذربایجان  رضوی، 
در  قزوین  و  زنجان  یزد،  سمنان،  شمالی، 
وضعیت قرمز قرار دارند. همچنین استان های 
لرستان،  فارس،  البرز،  غربی،  آذربایجان 
هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، کهگیلویه 
و بویراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی، ایالم، 
گلستان و خوزستان  بختیاری،  و  چهارمحال 

نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.«
مجموع این اظهارنظرها نشان می دهد که با یک 
وضعیت وخیم روبرو هستیم که در آن احتمال ابتال 
و مرگ و میر در موج سوم کرونا بسیار باالست. در 
این شرایط، بسیاری از کارشناسان نظام سالمت، 
نگران هستند که سالمت کادر درمان در موج 
سوم کرونا قربانی شود. آنها این دغدغه را مطرح 
می کنند که آیا کادر درمان با توجه به خستگی و 
فرسودگی مفرط در ماه های گذشته، می تواند آوار 

موج سوم کرونا را هم تاب بیاورد؟

تشدید وضعیت وخیم کادر درمان در 
موج سوم کرونا

در موج اول و دوم بیماری کرونا شاهد بودیم 
که بیشترین بار کنترل این بیماری بر دوش کادر 
درمان بود. در این مسیر خدمت رسانی نیز بیش 
از ۱۶۰ نفر از مدافعان سالمت، شهید شدند و 
هزاران نفر از کادر درمان هم به کرونا مبتال شدند. 
حال با آغاز موج سوم کرونا، بیم آن می رود که 
کادر  برای  و طاقت فرسا  همین شرایط سخت 
درمان تکرار شود و شاهد خستگی و فرسودگی 
مضاعف کادر درمان باشیم. با توجه به اینکه برخی 
کارشناسان نیز پیش بینی می کنند که موج سوم کرونا 
در پاییز، شدیدتر از موج اول و دوم این بیماری 
باشد، بنابراین در این وضعیت باید انتظار داشت 
که فشار کاری جامعه پزشکی نیز افزایش یابد و 

به همان میزان نیز سالمتش به خطر بیفتد.
سعیدرضا مهرپور، رئیس بیمارستان شریعتی تهران 
نیز نسبت به تبعات موج سوم کرونا، ابراز نگرانی 
می کند و می گوید: »بعد از فاجعه تیر که ویروس 
کرونا در موج دوم ما را غافلگیر کرد، شاهد کاهش 
موارد ابتال بودیم، اما اکنون دوباره آمار ابتال رو به 
افزایش و تقریبا دو برابر شده است. به همین دالیل، 
نگران افزایش آمار مبتالیان به کرونا هستیم و در این 
زمینه به پرستاران و پزشکان نیز درباره موج سوم 
کرونا در اواخر شهریور، هشدار داده ایم. واقعیت 
این است که افزایش سفرها در آخر شهریور موجب 

افزایش دوباره کرونا شده است.«
ادامه در صفحه 11 

آوار موج سوم کرونا بر شانه های کادر درمان
به گفته کارشناسان و مسئوالن، موج سوم کرونا در ایران آغاز شده است. در این بین، نگرانی اصلی 

اینجاست که آیا کادر درمان در این موج تازه دوام می آورد؟

کارشناسان و مسئوالن، همصدا 
با یکدیگر اعالم کرده اند که موج 

سوم کرونا در کشور آغاز شده 
است. پیش بینی می شود که در 
فصل پاییز به نقطه بحرانی این 

موج تازه برسیم. در این شرایط، 
بسیاری از کارشناسان، نگران 

هستند که سالمت کادر درمان در 
موج سوم کرونا قربانی شود. آنها 

نگرانند که کادر درمان با توجه 
به خستگی و فرسودگی مفرط در 
ماه های گذشته، نتواند آوار موج 

سوم کرونا را تاب بیاورد

شماره 10۱۷۵۱ ۲۹ شهریور ۱۳۹۹


