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پیشتر نیز حسین قشالقی، عضو شورای عالی 
نظام پزشکی نسبت به در خطر افتادن سالمت 
کادر درمان در موج سوم کرونا، هشدار داده 
تعرفه های  با وجود  »کادر درمان  بود:  و گفته 
پایین، خستگی مفرط جسمی و روحی همچنان 
به تالش شبانه روزی خود ادامه می دهد، اما اگر 
وضع به همین منوال پیش رود، عواقب خطرناکی 
به دنبال خواهد داشت. باید در نظر داشت که 
توان جسمی و روحی کادر درمان از بین رفته 
است. با توجه به همزمانی آنفلوآنزا و بیماری های 
عفونی با کووید۱۹ نیز در آینده ای نزدیک شرایط 

بسیار بدی را تجربه خواهیم کرد.«
او تاکید کرده بود: »متاسفانه در ابتدای شیوع 
ویروس کرونا، دولت آن طور که باید با وزارت 
بهداشت هماهنگ نبود. این امر سبب شد تا زمان 
طالیی مهار اپیدمی کرونا یعنی بازه زمانی ۲۰ 
اسفند تا ۲۰ فروردین را که به طور ذاتی هر 
سال تعطیل است از دست بدهیم. اگر دولت در 

بازه زمانی فوق قرنطینه سخت را اعمال می کرد، 
موج اول کرونا با ابتال و فوتی کمتری همراه بود 
و کادر درمان نیز با این حجم از فشار کاری 

طاقت فرسا مواجه نمی شد.«

وضعیت بحرانی جامعه پزشکی در موج 
سوم کرونا

حدود هفت ماه است که کادر درمان، بی وقفه و 
با کمترین استراحت در حال خدمت به بیماران 
مبتال به کرونا است. بسیاری از فعاالن کادر درمان 
در موج اول و دوم بیماری کرونا به دلیل ابتال 
به بیماری از چرخه خدمت خارج شدند. حال 
با آغاز موج سوم کرونا و تشدید این موج در 
پاییز، بیم آن می رود که روند قربانی شدن کادر 

درمان در این موج تازه، شتاب بگیرد.
کاظم ملکوتی، پزشک و کارشناس نظام سالمت 
نیز که چندین ماه در خط مقدم نبرد با کرونا 
اشاره  با  با سپید  قرار داشته است، در گفتگو 
به شرایط سخت کادر درمان، هشدار می دهد: 
نیست.  جایگزینی  قابل  براحتی  درمان  »کادر 
یعنی اینطور نیست که فکر کنیم اگر پزشک یا 
پرستاری به کرونا مبتال شد، نفر بعدی می آید. 
ابتالی  دلیل  به  درمانی  مراکز  برخی  هم اکنون 
کارکنان خود به کرونا، دچار کمبود شدید نیرو 
پیدا  ادامه  شرایط  این  هرچقدر  حال  شده اند. 
کند، کمبود کادر درمان هم تشدید خواهد شد.«
درمان  کادر  نامساعد  وضعیت  به  اشاره  با  او 

در موج سوم کرونا یادآور می شود: »در موج 
مواجه  بحران دیگری  با  پزشکان  سوم کرونا، 
هستند و باید عالوه بر درمان بیماران مبتال به 
کرونا، بار درمان آنفلوآنزا را هم بر دوش بکشند. 
درست است که تا اینجای کار، جامعه پزشکی و 
پرستاری از دل و جان مایه گذاشته اند، اما برای 
کنترل موج سوم کرونا نباید فقط روی فداکاری 
و ازخودگذشتگی آنها حساب باز کرد. در این 
مسیر نیاز است که هم دولت و هم مردم، اهمیت 

ویژه تری برای سالمت کادر درمان، قائل باشند 
باور برسند که بدون فداکاری کادر  این  به  و 
قربانیان  می تواند  کرونا  از  موجی  هر  درمان، 

پرشماری بگیرد.«
ملکوتی با اشاره به راه های کنترل موج سوم کرونا، 
خاطرنشان می کند: »با توجه به اینکه در برخی 
مدارس، آموزش ها کامال غیرحضوری شده است، 
متاسفانه شاهد هستیم که برخی خانواده ها از این 
شرایط پیش آمده برای رفتن به سفرهای تفریحی 
استفاده می کنند و در نتیجه، عامل انتقال بیماری 
می شوند. برای کنترل موج سوم کرونا نیاز است 
که حتما محدودیتی در سفرهای بین شهری اعمال 

شود و برای رعایت پروتکل های بهداشتی در 
مدارس، مراکز کار، پاساژها و اجتماعات مختلف، 

نظارت جدی تری وجود داشته باشد.«

گالیه جامعه پزشکی از بازگشایی 
حضوری مدارس

یکی از عمده دالیلی که می تواند موج سوم کرونا 
را تشدید کند، تاکید برخی مسئوالن آموزشی بر 
آموزش حضوری دانش آموزان است. تبعات این 
اتفاق نیز در نهایت به جامعه پزشکی بازخواهد 
گشت و زحمت کادر درمان را بیشتر خواهد کرد.
سخنگوی وزارت بهداشت هم با اشاره به تبعات 
»بیشترین  می کند:  انتقاد  مدارس،  بازگشایی 
مشکالت در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی 
ابتدایی و  آموزان دوره  دانش  بین  در مدارس 
رعایت  اهمیت  از  کافی  آگاهی  عدم  دلیل  به 
پروتکل های بهداشتی پیشگیری از ویروس کرونا 
انجام خوداظهاری  از طرفی عدم  وجود دارد. 
توسط کارکنان مدارس در اکثر مدارس کشور 

نیز مشاهده می شود.«
این  از  دیگری  »بخش  می کند:  تاکید  الری، 
مشکالت شامل تمایل دانش آموزان به تجمع 
در زنگ تفریح و هنگام خروج از مدرسه است 

که مشکالتی را ایجاد کرده است و باعث شکل 
گیری تجمع می شود. همچنین تجمع والدین 
در مقابل در یا داخل مدرسه به دلیل زمان بندی 
کوتاه کالس ها نیز چالش دیگری است. کمبود 
امکانات کافی بهداشتی در مدارس بخصوص 
در  چالش ها  از  دیگر  یکی  محروم  مناطق  در 
مدارس محسوب می شود. البته می توان تهویه 
نامناسب کالس های درس در مدارس را هم یکی 
از بزرگ ترین چالش ها دانست که در بازدیدها 
و گزارش های نیروهای بهداشتی از مدارس بر 

این موضوع تاکید فراوانی شده است.«
تخصص  فوق  هاشمیان،  محمدرضا  همچنین 
استاد  و  دانشوری  مسیح  بیمارستان   ICU
از  جدی  انتقاد  با  نیز  بهشتی  شهید  دانشگاه 
می کند:  تصریح  مدارس،  بازگشایی حضوری 
»ما صحنه های بسیار بسیار فجیعی را در زمینه 
مرگ و میر کرونا دیدیم که اگر این صحنه ها 
را مسئوالن می دیدند، اجازه بازگشایی مدارس 
را نمی دادند. اگر گرفتار کرونای کودکان شویم، 
کشوری نیستیم که بتوانیم مقاومت کنیم. این 
تصور که بچه ها مبتال به کرونا نمی شوند غلط 
است. دانش آموزان با جثه بزرگ تر و نوجوانان 

به راحتی به این بیماری مبتال می شوند.«
او هشدار می دهد: »بیمارستان ها و "آی سی یو"ها 
امکانات و متخصصان کافی برای کودکان ندارند. 
هشدار من در مورد بازگشایی مدارس یک هشدار 
وقتی  ما  که  است  این  واقعیت  است.  خاص 
تعداد مرگ و میر باال در روز داریم، بنابراین 
به این معنی است که ما کشور صاحب نظری 

در درمان کرونا نیستیم.«
مدیریت  کرونا،  سوم  موج  آغاز  به  توجه  با 
آموزشی،  مراکز  در  بهداشتی  پروتکل های 
بازارها و تجمعات، بیش از گذشته ضرورت 
دارد. کارشناسان هشدار می دهند که اگر مردم و 
دولت با کمک همدیگر برای اجرای پروتکل های 
بهداشتی همکاری نکنند، فصل پاییز با بحرانی 
عمیق مواجه خواهیم بود که در آن هم موارد 
ابتال به کرونا افزایش می یابد و هم توان کادر 

درمان به نقطه بحرانی خواهد رسید.

قشالقی: کادر درمان با وجود 
تعرفه های پایین، خستگی مفرط 

جسمی و روحی همچنان به تالش 
شبانه روزی خود ادامه می دهد، 

اما اگر وضع به همین منوال 
پیش رود، عواقب خطرناکی به 

دنبال خواهد داشت. باید در نظر 
داشت که توان جسمی و روحی 
کادر درمان از بین رفته است. 
با توجه به همزمانی آنفلوآنزا و 

بیماری های عفونی با کووید۱۹ نیز 
در آینده ای نزدیک شرایط بسیار 

بدی را تجربه خواهیم کرد
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ملکوتی: کادر درمان براحتی 
قابل جایگزینی نیست. هم اکنون 

برخی مراکز درمانی به دلیل 
ابتالی کارکنان خود به کرونا، دچار 

کمبود شدید نیرو شده اند. در 
عین حال برای کنترل موج سوم 

کرونا نباید فقط روی فداکاری 
و ازخودگذشتگی کادر درمان، 

حساب باز کرد. در این مسیر نیاز 
است که هم دولت و هم مردم، 

اهمیت ویژه تری برای سالمت 
کادر درمان، قائل باشند 

با توجه به آغاز موج سوم کرونا، 
مدیریت پروتکل های بهداشتی 

در مراکز آموزشی، بازارها و 
تجمعات، بیش از گذشته ضرورت 

دارد. کارشناسان هشدار 
می دهند که اگر مردم و دولت 

با کمک همدیگر برای اجرای 
پروتکل های بهداشتی همکاری 

نکنند، فصل پاییز با بحرانی عمیق 
مواجه خواهیم بود که در آن 

هم موارد ابتال به کرونا افزایش 
می یابد و هم توان کادر درمان به 

نقطه بحرانی خواهد رسید


